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ПОНЯТТЯ І СУТНІСТЬ ПРАВОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ 
В СУЧАСНОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ

У статті розглянуто поняття та роль правової комунікації в сучасному інформаційному прос
торі. Доведено, що правова комунікація -  це сукупність процесів і суб'єктів, які забезпечують цілес
прямований обіг і поширення нормативно-правової інформації та правових знань в умовах станов
лення інформаційного суспільства. Зроблено висновок про те, що правова культура суб'єктів право
вої комунікації є необхідною умовою формування інформаційно-правового суспільства в Україні.

Ключові слова: право, комунікація, правова комунікація, інформаційний простір, суб’єкти право
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Понятие и сущность правовой коммуникации в современном информационном пространстве
В статье рассмотрено понятие и роль правовой коммуникации в современном информационном 

пространстве. Доказано, что правовая коммуникация -  это совокупность процессов и субъектов, 
обеспечивающих целенаправленное обращение и распространение нормативно-правовой информации 
н правовых знаний в условиях становления информационного общества. Сделан вывод о том, что 
правовая культура субъектов правовой коммуникации является необходимым условием формирова
ния информационно-правового общества в Украине.

Ключевые слова: право, коммуникация, правовая коммуникация} информационное пространство, 
:убъекты правовой коммуникации.

0. Makeieva
The concept and essence o f legal communication in a modern information space
The article deals with the concept and role o f legal communication in a modern information space. It is 

r roved that legal communication is a set o f processes and entities that provide purposeful circulation and 
dissemination o f normative legal information and legal knowledge in the conditions o f formation o f the 
-2formation society. The conclusion that the legal culture o f subjects o f legal communication is a 

r rerequisite for the formation o f an information and legal society in Ukraine is made.
Key words: law, communication, legal communication, information space, subjects o f legal communie a- 

non.

Постановка проблеми та її актуальність.
Зивчення нових підходів до праворозуміння 
-тає актуальним в умовах сучасного інформа
ційного простору, який характеризується дина
мізмом, різноманітністю соціально-економічних 

комунікаційних зв’язків, запровадженням но- 
г ї ї х  управлінських методів. В умовах станов
лення демократичного суспільства в Україні ві
дповідно до європейських стандартів виникає 
необхідність пошуку нових підходів до розу

міння права, його сприйняття та застосування, 
зокрема, вивчення його комунікативних. З огля
ду на це, актуальність дослідження поняття та 
сутності правової комунікації визначається нау
ково-теоретичною і практичною значимістю для 
розвитку сучасного інформаційного простору.

Аналіз досліджень і публікацій. У науковій 
юридичній літературі проблема правової кому
нікації залишається не достатньо вивченою. Пи
тання правової комунікації досліджували як віт-
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чизняні, так і зарубіжні вчені. Зокрема, 
Ю. Хабермас вивчав комунікативний акт, 
Дж. Пітере досліджував історію комунікації, 
Марк ван Хук розглядав право як комунікацію, 
А. В. Поляков є представником комунікативно
го підходу до права, А. С. Токарська досліджу
вала правову комунікацію в контексті некласи- 
чного праворозуміння, І. П. Честнов аналізував 
діалогічну взаємодію у праві. Різні аспекти пра
вової комунікації досліджували В. Бачинін,
Н. Луман, С. І. Максимов, Н. М. Оніщенко, 
П. М. Рабінович та інші. Науковий аналіз праць 
відомих учених дає підстави констатувати від
сутність єдності в підходах щодо розуміння 
природи, поняття та сутності правової комуні
кації.

Мета наукової статті полягає в дослідженні 
поняття та сутності правової комунікації в су
часному інформаційному просторі.

Виклад основного матеріалу. В епоху ін
формаційного суспільства правові відносини 
характеризується масштабними процесами ін
форматизації та інтеграції. Щоб провести моде
рнізацію суспільства, необхідне відповідне пра
вове забезпечення, яке має бути модернізовано 
на основі сучасних інформаційно-комуні
кативних технологій, складовою яких є правова 
комунікація. Крім того, ґрунтовне вивчення 
проблеми правової комунікації вимагає нового 
для сучасної юриспруденції підходу, який за
безпечував би комплексне дослідження правової 
комунікації, принципів, цілей і функцій на ос
нові вже наявних напрацювань у теорії держави 
і права, філософії права, соціології права та ін
ших наук. Як слушно зазначає А. С. Токарська, 
вирішення проблемних відносин лежить у пло
щині правової комунікації, яка є витоком фор
мування та об’єктом застосування права. Право 
не може бути безапеляційною волею влади за
конодавчого суб’єкта або волею іншої держави 
або волею іншої держави; воно може розвивати
ся як онтологічний результат інтерсуб’єктивної 
взаємодії [1, с. 38].

Правова комунікація виникає і розвивається 
у процесі розвитку суспільства. Її витоки сяга
ють в епоху стародавнього світу. Перші усно- 
писемні комунікативні акти мають характер 
релігійних норм, що виражали мотиви по

ведінки людини. Теорію комунікації вивчали 
Платон. Аристотель, Цицерон, М. Аврелій. 
А. Августин, які започаткували теоретичне 
опрацювання ідеї суспільного діалогу. Ідея со
лідарності найповніше репрезентована у філо
софській думці античних мислителів.

Першим цю ідею запропонував Аристотель, 
який відтворив наявність її у самій сутності 
людської природи. Поглиблення теорії спостері
гається у працях Платона і Цицерона. У їхньому 
світосприйнятті роль регулятора соціальних ві
дносин повинні виконувати «правильні закони 
держави», а держава поставала як об’єднання 
людей зі спільними інтересами і правами. Осно
вою згоди та єдності у суспільстві, на думку 
стоїка М. Аврелія, є непереборна людська при
рода. Августин тракту вав встановлення консен
сусу способом організації соціуму, зміцнення 
держави [2, с. 17].

У подальшому, в XVI ст., була висунута ідея 
регулювання конфліктів державою, яку у своїх 
працях представляли Н. Макіавеллі та українсь
кі філософи Ю. Котермак-Дрогобич, П. Русин, 
С. Оріховський. В подальшому фіксується увага 
до громадянського суспільства, поява теорії су
спільного договору (Г. Гроцій, Т. Гоббс, 
Б. Спіноза, Дж. Локк, І. Кант, III. Монтеск’є, 
Ж.-Ж. Руссо. У Новий час розробниками ідеї 
комунікації влади та громадян стали Г. Гегель, 
А. Токвіль, А. Фергюсон. Сучасний розвиток 
правової комунікації спричинив своєрідний си
нтез західної та східної традиції історії права. 
Перша з них брала свої витоки системах права 
стародавніх Греції, Риму та Візантії, а друга -  
Єгипту, Індії та Китаю. Погляди дослідників в 
оцінках саме цього спадку збігаються, концент
руючись на первісній функції комунікації як на 
ефективному інструменті соціальних відносин 
(В. Кравіц, Л. Озадовська, О. Петроє, А. Поляков, 
А. Токарська, І. Честнов та ін.).

І. Честнов, вважає, що діалог емпірично мо
жливий тільки між людьми (як реально, так і ві- 
ртуально-внутрішній діалог. Саме людина конс
труює норму права на основі акта рішення, тоб
то, юридично значущої дії. в якій формулюється 
уявлення про бажаний новий варіант правової 
поведінки. Вчений пропонує змістом правової 
комунікації вважати діалог як координацію, по-
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годження спільних зусиль людей для задово
лення індивідуальних [3, с. 26]. На думку
О. Петроє, першоосновою концепції соціально
го діалогу є ідея солідарності, яка знаменує со
бою сукупність різних аспектів єдності -  інтере
сів, переконань, цінностей, дій у відносинах між 
людьми, які поділяють єдині ціннісні установки
і формують певну соціальну цілісність [4, с. 38].

Представник комунікативної теорії права 
А. В. Поляков вважає, що право -  це форма 
у нормованої психолінгвоментальної діяльності 
суб’єктів (фізичних і юридичних) у контексті 
комунікативної інтерсуб’єктивної взаємодії, на
слідки якої об’єктивуються у правовій культурі, 
соці&чьних інститутах, правових текстах і по
значаються на правосвідомості, правових нор
мах і правових відносинах, що утворюють єди
ну правову структуру [5, с. 73]. Як зазначає ві
домий європейський вчений, Марк ван Хук, 
право завжди за своєю суттю засноване на ко
мунікації: комунікації між законодавцем і гро
мадянами, між законодавцем і суддівським кор
пусом, комунікації між сторонами за договором, 
комунікації в судовому процесі. Цей комуніка
тивний аспект розглядається сьогодні в рамках 
легітимації права: раціональний діалог між 
юристами як основна гарантія для «коректної» 
інтерпретації і застосування права [6, с. 20].

Отже, комунікація як взаємодія суб’єктів мі
стить у наукових оцінках два підходи: з одного 
боку, вона трактується як процес спілкування, в 
основу якого покладений обмін інформацією (і 
ці погляди переважають у дослідників різних 
галузей), з іншого боку, у комунікації вбачають 
спосіб розв’язання проблемних питань, метод 
урегулювання стосунків, а не звичний обмін ін
формацією. Однак і в першому, і другому випа
дках щонайменше вивченими залишаються не 
загальні особливості першого та другого спосо
бів правової взаємодії у практиці людських від
носин, а галузеві комунікації, в яких реалізову
ються суб’єктивні права їх учасників. У найза- 
гальнішому розумінні комунікація у праві -  це 
ускладнений правовими інтерпретаціями зна
чень правових дій процес взаємодії суб’єктів, 
який спрямований на досягнення комунікатив
ної рівноваги і консенсусу насамперед у струк

турі правового регулювання. Правова комуніка
ція забезпечує розв’язання правових проблем на 
основі максимального забезпечення прав і сво
бод усіх суб’єктів.

Цікавою з точки зори теорії права є думка 
канадського правознавця Г. Прованчер про те, 
що між правом і комунікацією існує взаємо
зв’язок, який виявляється через сумісне, скоор
диноване «дійство», а також шляхом з’єднання 
юридичного і комунікативного. Таке взаємне 
переплетіння сфер дозволяє, з одного боку, го
ворити про правову комунікацію не тільки як 
про абстрактний концепт, а й як про практичну 
сферу узгодження взаємодії (через поведінку) 
людей у юридико-комунікативному суспільстві 
[7, с. 117].

Основою правової комунікації, як правило, є 
комунікативний акт. Правовий комунікативний 
акт не був статичним, зазначає А. Токарська, він 
змінювався, як змінювалися політичні, економі
чні, географічні та інші умови функціонування 
держави. Динаміка взаємодії влади і суспільства 
філософсько-правового погляду полягала в то
му, що суспільство, завдяки ментально сформо
ваним комунікативно-правовим намірам всту
пало у взаємодію з державними інституціями, в 
якій прагнуло до справедливості [8, с. 11-12].

О. М. Балинська розвинула комунікативну 
теорію права. Правова комунікація з позиції се
міотики, на її думку, є пізнавальним (когнітив- 
ним) процесом, що здійснюється із задіянням 
правосвідомості, правового світогляду, досвіду, 
правових звичаїв і традицій як репрезентатив
них проявів того, що було попередньо змоде- 
льоване у праві [9, с. 177]; а також (як процес 
знакорозуміння) є не так наближенням до роз
криття ідентичності замислу правотворця, зако
нодавця, як швидше співавторством, конструю
ванням моделей трактування правонорм у про
цесі продукування правової поведінки [9, 
с. 211].

Відповідно до комунікативного підходу, за
уважує С. І. Максимов, правова реальність не 
може бути охоплена нами у своїй повноті не 
тільки через свою динамічність...сенс права не 
розчиняється у свідомості суб’єкта або в зовні
шньому соціальному світі, а розглядається як
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:>.тг:ч; -.комунікації) суб’єктів. зану- 

Тс ~ -V . --.— -в и й  світ, під час якої, таким чи-
- Г:::-і?:еться і відтворюється право [10.

: В Пасмор під соціально-правовою
г :' Г, - к^цісю розуміє сукупність процесів і 
;тг>кт>р. які забезпечують цілеспрямований 
: 5;г і поширення нормативно-правової інфор
мації та правових знань у соціальному просто
рово-часовому континуумі [11, с. 35].

Різноспрямованість оцінок правової комуні
кації дозволяє нам констатувати, що правова 
комунікація -  це 1) процес обміну і взаємодії 
(інтеракції) правової інформації, яка використо
вується різними державно-правовими інститу
тами в управлінських заходах організаційного, 
економічного, соціального та іншого характеру; 
2) процес реалізації правової комунікації здійс
нюється соціальними інститутами, що створю
ють і передають у часі та просторі правову ін
формацію; 3) міжособистісне правове спілку
вання у процесі комунікативно-правових відно
син.

Отже, правова комунікація -  це сукупність 
процесів і суб’єктів, які забезпечують цілеспря
мований обіг і поширення нормативно-правової 
інформації та правових знань у сучасному в ін
формаційному просторі. Під час правової кому
нікації виникають міжсуб’єктні правові відно
сини, що є джерелом прав та обов’язків 
суб’єктів. Норми права закріплюють права та 
обов’язки суб’єктів, які на їх підставі вступають 
у комунікацію як між собою, так і з державою. 
Можливість вступати у правові комунікації вла
стива суб’єктам суспільних відносин -  громадя
нам, їх об’єднанням, органам державної (публі
чної) влади. Для того, щоб комунікація дійсно 
виникла, така норма повинна мати певні якісні 
властивості, зокрема, сприйматись суб’єктами 
як правова, тобто така, що перш за все містить 
цінні, реальні (які можна виконати), а не декла
ративні права та обов’язки.

Процес сприйняття правових норм їхніми 
реципієнтами (право-приймачами) можна вва
жати комунікативно-дидактичним, оскільки 
ефективність правової комунікації полягає вла
сне у пізнавальному й дидактичному впливі 
права. Це видається можливим за умови подачі 
норми права дефінітивною мовою. У цьому ро

зумінні  дефініція виступає певною моделлю. 
Відповідно ,  правова норма, яка не містить у собі 
вказаних якісних характеристик, не здатна ство
рити ком\нікацію між суб’єктами, передусім це 
стосується норм права, які містяться у норма- 
тивно-правових актах, прийнятих державними 
правотворчими органами. Отже, засобом ко
мунікації між людиною (громадянином) і дер
жавою. її органами є право. Точніше права та 
обов'язки, які фіксуються у правових нормах і 
які дають можливість діяти відповідним чином.

Метою правової комунікації є забезпечення 
якості та дієвості правотворчої діяльності; ефек
тивності здійснення управлінських правових су
спільно важливих завдань; надання правової ін
формації суспільству, дотримання європейських 
цінностей у відносинах влади та громадськості; 
забезпечення публічності та доступу громадян 
до інформації, реалізація конституційних інте
ресів і законних прав громадян; забезпечення 
правопорядку в суспільстві та прискоренні ви
рішення питань інформаційної безпеки.

На думку Н. М. Оніїценко, активізація сучас
них суспільно-правових відносин, насамперед 
між державою та суспільством, потребує науко
вого обґрунтування та запровадження нових 
комунікаційних форм у складній взаємодії сис
теми координат «громада -  влада». Соціально- 
правові комунікації транзитивної доби висту
пають як засіб забезпечення діалогу держави й 
громадянина та як регулятивний і соціально- 
конструктивний чинник суспільного розвитку 
[12, с. 182].

Серед об’єктивних факторів, що впливають 
на правову комунікацію, слід назвати наступні: 
стан законності та правопорядку, належний рі
вень правового захисту населення та соціальної 
адаптації в суспільстві, ефективність реалізації 
правових норм, гнучкість та гармонійність сис
теми законодавства, своєчасне реагування на 
зміни у суспільстві.

Правова комунікація впливає на розвиток 
українського суспільства в умовах євроінтегра- 
ції. Протягом останніх двох років Україна за
знає концентрованого впливу викликів різного 
характеру: від внутрішніх суспільно-політичних 
проблем до зовнішньої інформаційної та воєн
ної агресії. Комунікація стає невід’ємним скла-
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дником системи національної безпеки в умовах, 
коли існують послідовні зусилля з дестабілізації 
ситуації в країні, які в підсумку спрямовані на 
підрив довіри громадськості до влади, а отже, 
демонтаж наявної системи управління [13, 
с. 52].

Важливим аспектом впливу права на держа
ву є його комунікативна властивість. Зокрема, 
здатність правової норми закріпити права та 
обов’язки суб’єктів, які на їх підставі вступають 
у комунікацію як між собою, так і безпосеред
ньо з державою. Можливість вступати у правові 
комунікації властива всім без винятку суб’єктам 
суспільних відносин -  людям, їх об’єднанням, 
органам державної (публічної) влади [14, 
с. 234]. Суб’єктами правової комунікації є гро
мадяни України, іноземці, об’єднання громадян, 
засоби масової інформації, органи державної 
(публічної) влади, тобто користувачі і 
споживачі нормативно-правової інформації і 
інформаційної діяльності в суспільстві. Тому 
важливим є необхідність розуміння та 
усвідомлення суб’єктами сутності та призна
чення права у суспільстві у процесі пра
вовідносин.

Оскільки, правова комунікація -  це процес 
взаємодії суб’єктів на основі правил поведінки, 
відображених у нормативних актах та інших 
юридичних джерелах, шляхом реалізації своїх 
прав і обов’язків з метою досягнення компромі
су та порозуміння можна виділити наступні її 
ознаки: 1) правова комунікація виникає між рів
ноправними суб’єктами на мікрорівні (між 
суб’єктами права) та макрорівні (між індивіда
ми і системою права в цілому); 2) суб’єкти пра
вової комунікації обирають у ході взаємодії пе
вні варіанти поведінки; 3) важливу роль під час 
правової комунікації відіграє рівень правової 
культури суб’єкта правової комунікації; 
4) суб’єкти в процесі правової комунікації ви
ступають носіями суб’єктивних прав і юридич
них обов’язків; 5) правова комунікація 
об’єктивується у тексті норми права: 
6) головним призначенням правої комунікації є 
забезпечення консенсусу між суб’єктами і дося
гнення між ними порозуміння.

Право у теоретичній концепції комунікації 
постає як таке явище, що виникло через здат
ність людини вступати у зв’язки з іншими лю
дьми, різними інституціями і контролювати, 
урегульовувати їхні стосунки. Сучасне суспіль
ство не може існувати, не маючи багатосторон
ньої, точної інформації про правову дійсність. 
Відчуваючи потребу в одержанні правової ін
формації, воно утворює спеціальні інститути, 
які надають йому правову інформацію. З іншого 
боку, ці інститути використовують силу інфор
мації з метою впливу на суспільство, формуючи 
його правову свідомість і правову культуру. 
Способами інформування про чинне законодав
ство виступають різні форми: правове інфор
мування засобами масової інформації, через Ін- 
тернет, шляхом впливу юридичної практики, 
юридичні консультації, правове виховання. Од
не із головних ~ правове інформування засоба
ми масової інформації, перевагами якого є опе
ративність подання інформації, максимальна кі
лькість охопленого населення, щоденність 
впливу і доступність правової інформації.

Висновки. На підставі проведеного дослі
дження можна стверджувати, що правова кому
нікація -  це сукупність процесів і суб’єктів, які 
забезпечують цілеспрямований обіг і поширен
ня нормативно-правової інформації та правових 
знань в умовах становлення інформаційного су
спільства. Правова культура суб’єктів правової 
комунікації є необхідною умовою формування 
інформаційно-правового суспільства в Україні. 
Ефективність правової комунікації забезпе
чується належним рівнем чинного законодавст
ва, гармонійним розвитком національної пра
вової системи, зокрема інститутів судового за
хисту та правової охорони гарантованих прав та 
свобод людини і громадянина.
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