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Постановка проблеми. Сьогодні ідея 
інформаційного розвитку для України вже не 
є новою. Необхідність становлення інформа-
ційного суспільства та повноцінного вхо-
дження у світовий інформаційний простір 
визнана законодавством України і є пріори-
тетом державної інформаційної політики. 
Проте взаємозв’язки тенденцій інформацій-
ного розвитку з іншими напрямами суспіль-
ної і державної трансформації, передусім зі 
становленням громадянського суспільства і 
розбудовою правової держави, залишаються 
недостатньо усвідомленими. Сьогодні тра-
диційні форми і методи організації суспіль-
ного життя потребують переосмислення 
крізь призму концепції становлення інформа-
ційного суспільства та його основних ідеалів, 
до яких належить всезагальний, вільний, 
швидкий доступ до різноманітних інформа-
ційних ресурсів. Одним із таких ресурсів 
можна розглядати і законодавство у його 
широкому розумінні як системи правових 
актів, що регламентують поведінку людини 
у суспільстві. Очевидно, що змістом законо-
давства є інформація важлива для регулю-
вання суспільних відносин, тобто правова 
інформація. Отже на зламі концепцій право-
вої держави й інформаційного суспільства 
виникає як наукова, так і практична проблема 
усвідомлення правової інформації у всіх її 
аспектах, або ж навіть усвідомлення права як 
інформації. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Слід визнати, що не зважаючи на відсутність 
окремих наукових здобутків, предметом 
яких була б саме правова інформація, багато 
проблем, пов’язаних із інформацією у правовій 

сфері, досліджується галузевими правовими 
науками, при цьому інформація розглядається 
переважно як об’єкт правовідносин або 
об’єкт галузевого права (інформаційного, 
цивільного, адміністративного тощо), що не 
дає змогу осягнути феноменологічні взаємо-
зв’язки інформації і права. Проте й у філо-
софсько-правовій думці, для якої характер-
ним є широке використання феноменологіч-
ного підходу, здійснюються лише поодинокі 
спроби переосмислення права в контексті 
сучасних тенденцій інформаційного розвитку 
людства, зокрема активізації комунікативної 
діяльності членів суспільства, як приклад, є 
один із напрямів сучасного інтегративного 
праворозуміння  комунікативна теорія права 
А.В.Полякова [1], а також міжгалузевий на-
прям наукових знань, який виокремлено віт-
чизняним ученим К.І.Бєляковим під назвою 
“правнича інформаціологія” [2; 3]. 

Метою статті є теоретико-правове 
осмислення поняття “правова інформація”, 
виокремлення прагматичного напряму його 
розуміння та з’ясування можливих шляхів 
підвищення ефективності правового регулю-
вання в умовах розвитку інформаційно-
телекомунікаційних технологій. 

Виклад основного матеріалу. З огляду 
на феноменологічні аксіологічні особливості 
права будь-яка форма його буття повинна роз-
глядатися як загальнолюдська цінність. Серед 
онтологічних форм права традиційно виокре-
млюють ідею права, норми права, правовідно-
сини, правосвідомість, правову культуру, пра-
вопорядок тощо. Очевидно, що в умовах ін-
форматизації суспільного життя, коли інфор-
мація сама по собі набуває пріоритетного 
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значення, правову інформацію також доцільно 
сприймати як одну із форм буття права і, від-
повідно, як складову правової реальності [4]. 
Причому у сучасному суспільстві, яке має 
яскраво виражений інформаційний вектор 
подальшого розвитку, вона становить особ-
ливу соціальну цінність. У такій якості, у 
межах концепції правової держави, якісна 
правова інформація може позиціонуватися 
на рівні пріоритетів національних інтересів, 
а отже зумовлювати об’єктно-предметну 
спрямованість діяльності із забезпечення 
національної і зокрема інформаційної безпеки. 

Правова наука феномен правової інфор-
мації сьогодні залишає поза своєю увагою. 
Проте саме інформаційний компонент ви-
значає ефективність права як універсального 
соціального регулятора, оскільки в норматив-
ному аспекті право є інформацією щодо мож-
ливого, належного, забороненого у важливих 
сферах суспільних відносин.  

Із філософського погляду “інформація” 
розглядається як віддзеркалення об’єктів ма-
теріального світу. Отже процеси виникнення, 
створення, обміну, сприйняття, усвідомлення 
правової інформації в усіх її формах є своє-
рідним інформаційним виміром дії права, а 
сама правова інформація є елементом меха-
нізму правового регулювання, певним чином 
охоплюючи такі основні його елементи, як 
норми права, правові акти, юридичні факти 
тощо. Саме такий підхід до правової інфор-
мації вважається прагматичним і гармонійно 
пов’язаним із традиційними положеннями 
загальної теорії права, оскільки він відобра-
жає властивості правової інформації як скла-
дової основи, що забезпечує безпосередню 
реалізацію регулятивної функції права. 

Проте сучасна вітчизняна нормативно-
правова інтерпретація правової інформації, 
яка і має бути найбільш прагматичною та 
раціональною, не у повну міру відповідає 
таким уявленням, є значно ширшою за зміс-
том, що створює певну нормативно-правову 
невизначеність. 

Так, Закон України “Про інформацію” 
(ст. 17) в останній редакції  практично необ-
межено трактує поняття “правова інформація”, 

відносячи до неї будь-які відомості про право, 
його систему, джерела, реалізацію, юридичні 
факти, правовідносини, правопорядок, пра-
вопорушення і боротьбу з ними та їх профі-
лактику тощо. Очевидно, що таке визначення 
за своїм змістом має швидше філософський 
науковий характер, ніж нормативно-
правовий. Серед джерел правової інформації 
цим Законом виокремлюються Конституція 
України, інші законодавчі і підзаконні нор-
мативно-правові акти, міжнародні договори 
та угоди, норми і принципи міжнародного 
права, а також ненормативні правові акти, 
повідомлення засобів масової інформації, 
публічні виступи, інші джерела інформації з 
правових питань [5], що має протилежний 
характер, акцентуючи увагу саме на норма-
тивно-правових джерелах і засобах надання 
публічності їх положенням (змісту).  

Альтернативні трактовки правової ін-
формації найчастіше спираються на певний 
напрям розуміння поняття “інформація” [6], 
трансформуючи його крізь поняття “правова 
сфера”, яке є достатньо широким і не має 
конкретизованого визначення. Наприклад, 
“правова інформація  відомості про факти, 
події, предмети, осіб, явища у правовій сфері 
життя суспільства, що містяться як у нормах 
права, так і в інших джерелах, і використо-
вується при вирішенні правових завдань” [7].  

Таким чином, у широкому розумінні, що 
сформувалося на сьогодні, правова інформа-
ція вбирає в себе значний масив суспільно 
важливої інформації і є не стільки окремим 
видом інформації, скільки специфічною які-
стю тієї інформації, яка відображає процеси 
організації суспільного життя у сферах охо-
плених правовим регулюванням. Специфіка 
правової інформації полягає ще й у тому, що 
незалежно від змісту вона завжди має певну 
соціальну значущість, яку їй і надає така 
якість, як “правота” або “правність”. 

Підтвердженням зазначеного вище мо-
жуть бути авторські інтерпретації класифі-
кації правової інформації [8-12], результат 
компіляції яких за обсягом і змістом буде 
наближатися до загальної класифікації ін-
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формації, яка пропонується у галузевих і 
спеціальних правових дослідженнях [13; 14]. 

Отже, у межах широкого підходу умовно 
правову інформацію можна класифікувати за 
багатьма ознаками, зокрема: 

1. За характером походження: 
 інформація історично-теоретичного 

характеру  розроблена гносеологією, онто-
логією, аксіологією, антропологією, герме-
невтикою права тощо; 

 інформація галузевого та прикладного 
характеру  вироблена галузевими та при-
кладними правовими науками; 

 інформація інструментального харак-
теру  отримана у процесі правотворчості та 
реалізації права. 

2. За суб’єктами надання інформації: 
 офіційна  інформація, надана уповно-

важеними державними органами, посадовими 
особами та органами місцевого самоврядування; 

 неофіційна  будь-яка інша правова 
інформація, що надається суб’єктами, які не 
мають державно-владних повноважень. 

3. За функціональною спрямованістю у 
механізмі правового регулювання: 

1) нормативно-правова  інформація, 
яка міститься у правових актах і змістом якої 
є безпосередньо правові норми, тобто зага-
льнообов’язкові правила поведінки; 

2) індивідуально-правова  інформація, 
котра міститься в індивідуально-правових 
(правозастосовних) актах, спрямована на ре-
алізацію правових норм і змістом якої є пра-
ва та обов'язки конкретних суб’єктів у конк-
ретних юридичних ситуаціях; 

3) нормативно-технічна  інформація, 
яка відображає нормативні вимоги, стандар-
ти у певних галузях діяльності, закріплені 
відповідними правовими актами; 

4) допоміжна  будь-яка інша інформація 
пояснювального, рекомендаційного, процесу-
ального та іншого характеру, необхідна для 
вирішення правових завдань, зокрема: 

 пояснювальна  котра міститься у де-
фініціях і тлумаченнях;  

 криміналістична  яка використовується 
у ході доведення факту злочину та ідентифіка-
ції особи чи групи осіб, що вчинили злочин; 

 судово-експертна  котра отримується 
під час судових експертиз із метою доведення 
(або спростування) фактичних обставин 
справи; 

 оперативно-розшукова  яка відображає 
процес і результати проведення оперативно-
розшукових заходів; 

 статистично-інформувальна  інфор-
мація із різних галузей діяльності, необхідна 
для забезпечення процесів реалізації держав-
но-владних повноважень (наприклад, статис-
тика та розрахунки для прийняття державного 
бюджету; інформація про стан довкілля, рівень 
життя населення, стан законності та правопо-
рядку тощо). 

4. За рівнем правових джерел  інфор-
мація, яка міститься в міжнародних актах та 
актах національного законодавства (законах, 
підзаконних актах або інших видах правових 
актів, що відповідають типу правової систе-
ми). 

5. За формою зовнішнього закріплення  
документована і недокументована інформація. 

6. За способом подання  інформація у 
вигляді письмових документів, в усній або 
конклюдентній формі, а також в електронних 
комп’ютерних даних. 

7. За режимом доступу  відкрита, публіч-
на, конфіденційна, секретна інформація тощо. 

8. За суб’єктами отримання або надання 
інформації – інформація отримана (надана) 
органами державної влади (законодавчими, 
виконавчими, судовими, контрольно-
наглядовими), суспільними організаціями, 
іншими суб’єктами. 

9. За формами активності – інформація, 
що створюється суб’єктами, отримується на 
добровільній основі (самостійне надання ін-
формації іншими суб’єктами), отримується 
за вимогою (обов'язкове надання інформації 
іншими суб’єктами). 

Звичайно ця класифікація не є вичерп-
ною, проте дає змогу охопити загальні риси 
правової інформації та виокремити вузьке 
прагматичне її розуміння з-поміж інших ас-
пектів, що становлять широкий підхід, серед 
яких інформація важлива для правової сис-
теми; що має юридичне значення; що є 
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об’єктом правовідносин; важлива для вирі-
шення правових завдань тощо.  

Вважаємо, що у вузькому розумінні по-
няття “правова інформація” має відображати 
основне призначення права як універсального 
регулятора суспільних відносин, а саме: пра-
вова інформація  це соціально важлива інфор-
мація, яка відображає нормативні (загально-
обов’язкові) або індивідуальні вимоги до по-
ведінки (діяльності) суб’єктів, що відповіда-
ють інтересам суспільства та забезпечуються 
й охороняються державою. 

У такому аспекті виокремлюється ще 
одна властивість, яка принципово відрізняє 
правову інформацію від усієї іншої  
обов’язковість її надання державою та усві-
домлення відповідними суб’єктами. Так, 
Конституція України кожному гарантує 
право знати свої права і обов’язки (ст. 57) та 
покладає обов’язок неухильно додержуватися 
Конституції України та законів України 
(ст. 68). 

Отже, правова інформація у вузькому 
розумінні є основним засобом правового ре-
гулятивного впливу, що висуває до неї низку 
специфічних вимог. По-перше, традиційні 
герменевтичні вимоги до мови закону, від 
виконання яких залежить ефективність 
сприйняття правової інформації суб’єктом, 
якому вона адресована. Основними із них є: 
офіційність стилю подання інформації, га-
рмонійне поєднання ясності і простоти з точ-
ністю і повнотою, лаконічність, формалізова-
ність, експресивна нейтральність, єдність 

використання термінології [15]. По-друге, 
жорсткі вимоги як до життєво важливої су-
спільної інформації: об’єктивність, своєчас-
ність, доступність, безкоштовність, публіч-
ність.  

Сучасний етап розвитку людства харак-
теризується значним підвищенням інтенсив-
ності та обсягів потоків інформації. Від 
швидкості та якості їх оброблення значною 
мірою залежить ефективність управлінських 
рішень. Зростає значення методів управління 
з використанням чітких інформаційних тех-
нологій соціальними та економічними про-
цесами, фінансовими і товарними потоками, 
аналізу та прогнозування розвитку внутрі-
шніх та зовнішніх ринків [16]. Сфера право-
вого регулювання не є винятком. Інформа-
ційний розвиток призводить до ускладнення 
форм взаємодії суб’єктів та виникнення но-
вих сфер суспільних відносин, які має охоп-
лювати правовий вплив, що зумовлює дина-
мічні зміни у правовій сфері і, відповідно, 
зростання обсягів та інтенсивності потоків 
правової інформації. Своєчасне отримання 
якісної правової інформації та адекватне її 
сприйняття є визначальною умовою ефектив-
ності правового регулювання, а відтак і ви-
сокого рівня інформаційно-правової безпеки. 

Продемонструвати основні особливості 
зазначених вище процесів дає змогу абстракт-
на модель взаємодії суб’єктів у сфері право-
вого регулювання, яка узагальнено відобра-
жає технологію сучасної правової комуніка-
ції (рис. 1).  
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Рис. 1. Модель обміну правовою інформацією у сфері правового регулювання 
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бов’язаний надавати правову інформацію 
суб’єкт, наділений державно-владними пов-
новаженнями, умовно  “законодавець”; 
суб’єкт, зобов’язаний отримувати й усвідом-
лювати правову інформацію (умовно  “лю-
дина”); середовище передачі та оброблення 
інформації.  

В умовах розвитку права взаємодія 
суб’єктів є двосторонньою. Правова інфор-
мація державно-владного характеру створена 
“законодавцем”, надається “людині”, яка ус-
відомлює її, формуючи власну правосвідо-
мість і правову культуру (правовий нігілізм) 
та трансформує у правову поведінку (право-
мірну, неправомірну), тобто реалізує або не 
реалізує надані їй можливості (суб’єктивні 
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права) та покладені на неї обов’язки (юридич-
ні обов’язки), у свою чергу, створюючи ін-
формацію щодо стану правопорядку і закон-
ності. Останню збирає “законодавець” із ме-
тою коригування правових вимог та державно-
владного впливу, що веде до вдосконалення 
правового регулювання і забезпечує його 
розвиток. 

Очевидно, що ефективність правової 
взаємодії безпосередньо залежить від влас-
тивостей трьох названих елементів. Інтелек-
туальні якості, ціннісні установки, рівень 
правосвідомості, правової культури, професі-
оналізму законодавця зумовлює ступінь від-
повідності правової інформації суспільним 
закономірностям і потребам, а також усім 
технічним вимогам, які до неї висуваються. 
Правова культура та правосвідомість грома-
дян визначають здатність адекватного сприй-
няття правових вимог, що на індивідуальному 
рівні визначає можливості їх реалізації. Але 
залишається третій елемент  середовище пе-
редачі та оброблення інформації, який в епо-
ху високих інформаційних технологій може 
відіграти одну із визначальних ролей у про-
цесі оптимізації взаємодії держави і суспільс-
тва, підвищуючи швидкість та надійність 
отримання правової інформації та надаючи її 
у формі, більш придатній для сприйняття.  

Вплив сучасних інформаційно-
телекомунікаційних технологій на правову 
культуру та правосвідомість виражається у 
тому, що вони стають основним засобом і 
джерелом надання інформації про право, 
правову діяльність; дають змогу формувати 
правові орієнтири й установки; зумовлюють 
ефективність практичної діяльності у право-
вій сфері. 

Із метою підвищення рівня правосвідо-
мості та формування соціально-активної 
правомірної поведінки необхідна виважена 
державна політика під час створення і вико-
ристання інформаційно-правових ресурсів, 
наповнення їх дійсно актуальною, якісною 
правовою інформацією [17]. 

Підтвердженням цього є створення чис-
ленних державних і комерційних пошукових 

електронних інформаційно-правових систем, 
які надають тексти правових актів, а також 
іншу корисну інформацію у вигляді, придат-
ному до автоматизованого оброблення. Вва-
жаємо, що майбутнє розвитку таких систем в 
інтелектуальних інтерактивних геоінформа-
ційних технологіях, які створять нові специ-
фічні форми систематизації правової інфор-
мації. Це дасть змогу надавати громадянам 
не лише тексти правових актів у вигляді 
електронних друкованих сторінок, а й вива-
жені із правового погляду раціональні моде-
лі правомірної поведінки. Наприклад, на за-
пит щодо відкриття приватного підприємст-
ва має сформуватися відповідь зі всією необ-
хідною інформацією (з урахуванням адмініс-
тративно-територіального розташування): 
відповідні статті законів та підзаконних 
актів, що визначають порядок реалізації 
права на відкриття приватного підприємства; 
назви повноважних організацій (їх юридичні 
адреси, контактна інформація, часи прийо-
му); зразки документів, реквізити оплати по-
слуг, вимоги до суб’єктів підприємницької 
діяльності тощо. 

Висновки. З огляду на викладене дохо-
димо висновку, що в умовах сьогодення уяв-
лення про правову інформацію повинно ґру-
нтуватися на багатоаспектності цього явища. 
З одного боку, правова інформація перебуває 
під безпосереднім впливом процесів інфор-
маційного розвитку суспільства, а з іншого, 
визначає правові механізми та засоби стано-
влення інформаційного суспільства, що ро-
бить її предметом актуальних наукових до-
сліджень, зокрема і теоретико-правових. Ви-
являючись одночасно у багатьох іпостасях 
(як елемент правовідносин, універсальний 
організаційний засіб (засіб правового регу-
лювання), як мета і результат правової дія-
льності), правова інформація привертає до 
себе увагу і в контексті безпекознавчих пра-
вових досліджень, у межах яких вона може 
розглядатися ще і як засіб та водночас пред-
мет державного забезпечення інформаційної 
безпеки, що, у свою чергу, сприятиме усві-
домленню її правового аспекту [18]. 
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Аннотация: Статья посвящается теоретико-
правовому осмыслению правовой информации, 
выделению узкого прагматического ее понима-
ния, анализу общих путей повышения эффектив-
ности правового регулирования в условиях разви-
тия информационно-телекоммуникационных 
технологий. 

Ключевые слова: информация, правовая 
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Abstract: The article is devoted to the theoretical 
and legal comprehension of legal information, the 
selection of its narrow pragmatic understanding, the 
analysis of the common ways of the legal regulation 
improvement in terms of information and telecom-
munication technologies development. 
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