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Досліджується право як різновид наказової інформації, засіб впливу, результат і предмет соціально-
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Постановка проблеми. У межах комуніка-

тивного підходу до аналізу права як мовлення 
доцільно розглянути право як тип спонукального 
мовлення. У цьому контексті можна виділити 
три напрями: 1) волютативний (право як наказо-
ва інформація); 2) маніпулятивний (право як за-
сіб впливу з метою маніпуляції свідомістю та 
поведінкою); 3) герменевтичний (право як ре-
зультат тлумачення суспільної інформації та як 
предмет тлумачення соціальними суб’єктами). 

Ступінь наукової розробки проблеми. 
Окреслену проблему до певної міри вивчали в 
різних галузях науки. У такому ракурсі теорети-
чним підгрунтям нашого дослідження можуть 
стати дослідження лінгвістів (Л. Виготський, О. 
Федик, А. Єрмоленко), психолігвістів (Р. Фрум-
кіна, І. Бєляєва, А. Славська), психологів (особ-
ливо біхевіористів – Е. Торндайк, Д.Б. Уотсон, Е. 
Толмен, Б. Скінер), соціологів (І. Троцук, В. Ку-
дрявцев, А. Менегетті), філософів (Р. Барт, Ю. 
Габермас, Х.-Г. Гадамер, Г.В.Ф. Гегель, Ж. Дері-
да, Е. Левінас, Ж.Ф. Ліотар, Г. Маркузе, Е. Фром) 
та філософів права (В. Бачинін, М. Братасюк, П. 
Рікер, С. Сливка, І. Честнов, Г. Чумаченко), а 
також науковців у сфері семіотики (Б. Мартин, 
Ф. Рингхем) та інших.  

Мета дослідження – продемонструвати 
право як тип спонукального мовлення через роз-
криття його волютативності, маніпулятивності й 
герменевтичності. 

Виклад основного матеріалу. Зміст права 
є волютативним (наказовим) за своєю суттю, 
адже його створення розраховане на передачу 
волі держави та безапеляційне сприйняття і ви-
конання право-норм, що містяться в ньому, у 
процесі правової поведінки соціального суб’єкта. 
Розглядаючи право як мовлення, можемо акцен-
тувати на тому, що воно виконує аналогічні фун-
кції, властиві мові загалом. Тому аналогічно до 
поділу функцій мови взагалі [1, с. 51-54], ми ви-
діляємо такі функції мови права: комунікативна; 
рефлексивна; психологічна; уніфікаційна; екзис-
тенціальна; антропоцентрична; статична; еволю-
ційна; волютативна [2, с. 129-130]. Комунікатив-

на функція розкривається через називання, озна-
чення предметів, явищ, подій, властивостей пра-
вової реальності, а також через відображення 
правовідносин як таких; забезпечує обмін право-
вою інформацією, а отже, створює своєрідний 
правовий інформаційний простір. Рефлексивна 
функція полягає у відображенні стану правового 
простору, вираженні певних характерних його 
властивостей, відтворенні картини правової реа-
льності. Психологічна функція означає, що право 
є результатом мислення, інтелекту, волі, емоцій-
ної системи соціального суб’єкта; воно – провід-
ник правового аналітизму. Уніфікаційна функція 
полягає у зведенні правових норм до єдиної фо-
рми, системи, що забезпечує праву об’єктивність 
при регулюванні правової поведінки соціальних 
суб’єктів. Екзистенціальна функція безпосеред-
ньо пов’язана із буттям, існуванням соціального 
суб’єкта у правовому полі; це свого роду проти-
ставлення соціального суб’єкта правовому ото-
ченню. Антропоцентрична функція визнає лю-
дину, її життя і здоров’я, честь і гідність, недото-
рканність і безпеку найвищою соціальною цінні-
стю; людина як основний суб’єкт правовідносин 
трактується на рівні центру і найвищої мети Всес-
віту. Статична функція означає збереження стану 
термінологічної рівноваги; запровадження і необ-
хідність додержання так званого правового термі-
нологічного етикету. Еволюційна функція пов’я-
зана з безперервністю, поступовістю розвитку пра-
вового простору і відображає якісні зміни, що від-
буваються в ньому. І, нарешті, волютативна функ-
ція означає спонукальність до виконання всіх за-
значених у праві вимог і норм, першопоштовх до 
формування правового мислення через своєрідний 
примус виконання правових зобов’язань.  

Глибока інтенціональність (цілеспрямова-
ність) права полягає у здійсненні беззаперечного 
впливу на правовий світогляд, формує у соціаль-
ного суб’єкта правову інтенцію, що проявляється 
зовні у правомірній поведінці. Суб’єкти правової 
інтенції завжди іманентні щодо правомислення: 
правові наміри і прагнення, виражені у правових 
діях і вчинках, насамперед осмислені, внутріш-
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ньо зумовлені, оцінювально «пропрацьовані». А 
оскільки право є базовою основою для форму-
вання правового світогляду, зокрема його інтен-
ціональності, то, очевидно, закон є опосередко-
ваним регулятором правової поведінки соціаль-
ного суб’єкта. При цьому важливо, що «інтенці-
ональність також указує на прагнення, телеоло-
гізм і бажання, момент егоїзму чи еготизму, в 
будь-кому випадку, на «егологію» [5, с. 141]. 
Правова інтенціональність – це завжди спрямо-
ваність на правомірність; враховуючи лематиза-
цію правового буття (лема – теорема, потрібна 
для доведення іншої [6, с. 484]; у даному випадку 
– першопочатковість щодо інтенції), правова ін-
тенція вносить у правову реальність елемент 
присутності кожного суб’єкта правовідносин, 
реалізуючись через його правову поведінку. 
Правова інтенція, як і право, і право-мислення, 
неможлива без мовлення, без звернення до вер-
бальних знаків і символів. Тому її можна вважа-
ти своєрідним правовим внутрішнім дискурсом, 
внутрішнім діалогом, який штовхає соціального 
суб’єкта на взаємодію з іншими, до правовідно-
син. Однак інтенціональною є і сама мова права, 
підпорядкування якому передбачає водночас і 
переоцінку правового імперативу, і визнання 
безмежного авторитету права. Інтенція закону 
зорієнтована на стримування й обмеження і роз-
рахована на абсолютне сприйняття виражених 
право-норм як беззастережної інструкції, керів-
ництв до правових дій і вчинків. Інтенція права 
відноситься до інтенції право-мислення як 
об’єктивне і суб’єктивне, як стимул і реакція, як 
адресант і адресат. Зокрема, аналогічним буде 
відношення між правовим світоглядом і право-
вою поведінкою. Феномен інтенції присутній у 
всіх аспектах правової комунікації як прагнення 
констатувати невідворотність дії права, намір 
зорієнтувати правове мислення у «потрібне» ру-
сло, веління діяти відповідно до інтенції права та 
правового світогляду. 

Право містить «особливі формоутворення, 
завдання яких полягає в тому, щоб переадресо-
вувати вимоги універсальних законів світопоря-
дку окремим індивідам і змушувати їх коригува-
ти свою поведінку щодо загальної системи соці-
альних взаємодій» [7, с. 147]. Попри те, що право 
«пропонує еталонні зразки належної соціальної 
поведінки» та знаходить засоби і способи приму-
су осіб із протиправними нахилами до такого 
типу дій і вчинків, воно ще й приводить ці «ета-
лони», засоби і способи у відповідність до «уні-
версальних принципів світобудови, сутнісних 
властивостей людської природи, потреб цивілі-

зації та культури» [7, с. 147]. Під впливом права 
сфера духовного поширює свою дію на право-
мислення і навіть дифузує з ним. Ще Г. Гегель на-
голошував, що основою права є духовність, розум 
[8], адже розум – це вибір доцільності, а доціль-
ність, у свою чергу, передбачає законність, право-
мірність. Духовність закладена у право першопо-
чатково. «Право вперше сформувалося на рівні 
духу, розуму людини як продовження її природних 
прав, а вже потім було закріплено практикою у фо-
рмі тих чи інших, звичаїв, норм» [9, с. 25].  

Імовірнісний прояв мовлення права – мані-
пуляція. Основним об’єктом маніпуляції є свідо-
мість адресата і водночас саме свідомість може 
стати захисним чинником для уникнення мані-
пулятивного впливу. Річ у тім, що свідомість не-
обхідно розглядати як систему, до складу якої 
входить раціо (сфера інтелекту, в яку можна 
втручатися лише засобами аргументації, а це да-
леко не маніпуляція), сфера практичної дії (тут 
можливе деяке посилення впливу, вказавши, як 
саме можна досягти мети) і сфера внутішнього 
почуття (канали, через які маніпулювати найпро-
стіше) [див. 12]. І залежно від того, який зі скла-
дників свідомості домінує, доречно говорити про 
можливий рівень маніпуляції. 

Крім цього, мову права можна вважати за-
критою, тобто такою, що «не показує і не пояс-
нює, а доводить до відома рішення, позицію, на-
каз; і там, де вона визначає, визначення стає «ві-
докремленням добра від зла»; вона беззаперечно 
встановлює праве і неправе, утверджує одну цін-
ність як основу іншої» [13, с. 133]. Таку мову Г. 
Маркузе називає «ритуально-авторитарною», 
суть якої полягає «в альтернативних техніках 
маніпулювання і контролю» [13, с. 134]. Причо-
му, зауважимо, мова права не лише відображає ці 
форми контролю, а й сама стає інструментом ко-
нтролю. Маркузе навіть пропонує засоби, за до-
помогою яких здійснюється мовленнєвий конт-
роль – «скорочення мовленнєвих форм і симво-
лів рефлексії, абстрагування, розвиток і супереч-
ливість...» [13, с. 134-135]. Тобто мова права має 
бути небагатослівною, чітко стилізованою, пра-
во-символізованою, конкретною, статичною і 
неваріативною. Це, зі свого боку, забезпечить 
правильне розуміння права і сприйняття його як 
регулятора правової поведінки. Відбувається 
процес узгодження поведінки соціального 
суб’єкта зі суспільством через свідоме осягнення 
правової реальності завдяки сприйнятим право-
вим поняттям. Ці поняття «беруться з інтелекту-
альної правової традиції і піддаються переводу в 
операціональні терміни, що дає змогу зменшити 
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напругу між правовим мисленням і реальністю 
шляхом послаблення критичної сили мислення» 
[13, с. 136-137]. 

Маніпулятивна здатність мови права має 
особливість розкриватися також через так званий 
«зворотний зв’язок», на який власне і розрахова-
не право. Тут маємо на увазі сподівання на від-
повідну реакцію право-сприймача, проявлену у 
правовій поведінці. Мова права зорієнтована на 
те, щоби під її впливом соціальний суб’єкт «фо-
рмував власну складну морально-правову систе-
му, відчував потребу духовної праці, інтелектуа-
льну необхідність самооцінювання власної пра-
вової поведінки, здійснював її кореляцію щодо 
інших людей, виробляв своєрідний морально-
правовий та життєвий релятивізм, коригував 
свою поведінку та життєдіяльність» [6, с. 39]. 
Тобто, на основі сприйнятого права здійснюється 
внутрішня психологічна кореляція, окреслюється 
певний «вектор» психологічно-правового скеру-
вання особи. Соціальний суб’єкт як продуцент 
правомірної поведінки, сформованої і дотриму-
ваної під впливом права, узгоджує свої правові 
дії та вчинки з іншими учасниками правовідно-
син, пристосовується до правового поля, у якому 
перебуває, до суспільно-правових і морально-
правових ситуацій, коригує свою щоденну пра-
вову поведінку, формує своє правове оточення, 
демонструє свій правовий світогляд, намагається 
утвердити свої правові цінності, свою правову 
свободу, довести доцільність своїх правових ін-
тенцій, а також нав’язати їх правовому оточенню 
та вплинути на кореляцію правової поведінки 
соціальних суб’єктів, з якими перебуває у право-
відносинах, тощо. 

Маніпулятивні технології (вже у більш 
класичному їх прояві) використовують у сфері 
правореалізації, наприклад, адвокат чи прокурор, 
намагаючись схилити правосуддя у той чи інший 
бік при прийнятті рішення. Їхнє мовлення – це 
специфічна форма координації поведінки індиві-
дів, на яких спрямоване це мовлення. Через ви-
словлювання мовець (продуцент мовлення, адре-
сант) демонструє слухачеві (адресатові), що він 
пов’язує з ним певні сподівання. По-перше, він 
сподівається, що адресат зрозуміє його комуні-
кативну мету («сподівання на розуміння» [14, c. 
83]); по-друге, мовець сподівається, що слухач, 
розуміючи його мету, здійснить те, що «наказу-
вала» мета, або зробить щось інше, що можна 
було би вважати оправданням чи поясненням 
невиконання мети мовця («сподівання на реак-
цію» [14, с. 84]). Відповідно до цього принципу і 
будуються всі висловлювання. 

Але цей нюанс уже близький до третього 
аспекту, обраного нами в контексті підходу до 
вивчення права як спонукального типу мовлення, 
– герменевтичного, який випливає із двох попе-
редніх (волютативного й маніпулятивного), тому 
що базується на розшифруванні, розумінні й 
тлумаченні отриманої інформації.  

Герменевтика пропонує практичній філо-
софії комунікації «ідеалістичну настанову», суть 
якої зводиться до того, що свідомість, опосеред-
кована мовленням, визначає матеріальне буття 
[15, с. 80]. Згідно з цією теорією, правова свідо-
мість через трансформацію право-норм у регуля-
тивну силу, здатну «програмувати» зовнішні ре-
флексії право-суб’єктів, пропонує матрично-
трафаретну варіативність правової поведінки со-
ціального суб’єкта з урахуванням індивідуальних 
особливостей сприйняття впливу соціокультур-
ного простору. Якщо ж продукується модель си-
стематично викривлюваного право-сприйняття, 
то формується «псевдо-комунікація». Так, учас-
ники правовідносин, перебуваючи на різних рів-
нях право-уявлень і право-значень, відтворюють 
їх у «викривленій» правовій поведінці. Ступінь 
«викривлення» вимірюється рівнем право-
порозуміння суб’єктів права у контексті вико-
нання соціальних ролей. 

Теорія комунікативної компетенції [15, с. 
84] дає підстави вважати інтерсуб’єктивність 
права прогнозуванням право-випадків, тобто ро-
зуміти міжсуб’єктну правову комунікацію як 
площину дії права, звільнену від деформацій ре-
альних суспільно-правових відносин. У центрі 
уваги постає мовленнєво-поведінкова діяльність 
як результат зрілості право-суб’єктів, їхнього 
право-сприйняття, право-рефлексії. Засадничим 
принципом правової організації соціальних 
суб’єктів є правова комунікація, а правова пове-
дінка виступає інструментальною предметною 
діяльністю, що опосередковується правилами. 
«Технічне» додержання цих правил сприяє стру-
ктуруванню право-доцільної діяльності, спираю-
чись на імперативи збереження суб’єктів, узго-
джуючи їхні схильності і потреби. 

У розрізі цієї проблематики доцільно зга-
дати теорію соціокультурної ситуації технічного 
суспільства, яку розробив Ю. Габермас [16]. Аб-
страгуючись від цієї теорії, можемо констатува-
ти, що формування моделей правомірної поведі-
нки у суспільстві з високими технологічними 
знаннями представляє нерівноправну взаємодію 
між «системою» (офіційні нормативно-правові 
акти, ідеологія правової політики держави тощо 
– адресант) і окремим від неї «життєвим світом» 
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(правова реальність середнього право-суб’єкта – 
адресата із властивим йому певним рівнем світо-
гляду, рівнем знань про соціокультурний прос-
тір). При цьому «система» за допомогою наявних 
у неї важелів (засоби масової інформації, просві-
тництво, освіта тощо) впливає на право-суб’єкта, 
нав’язуючи йому уявлення про норми і цінності. 
Відповідно, для безпроблемного перебування у 
соціокультурному просторі, у правовому полі 
держави соціальному суб’єктові необхідна особ-
лива право-комунікативна компетентність у діа-
лозі «системи» і власного «життєвого світу». Ця 
компетентність має охоплювати не лише право-
знання, право-світогляд, а й реальну соціально-
правову критику, що дасть право-суб’єктові пев-
ну свободу і самостійність як соціально-правовій 
особистості. 

Однак яким би досконалим не був текст 
права, поняття, «декодовані» з нього, набудуть 
змісту лише у право-мисленні соціального 
суб’єкта. «Лише завдяки одному з учасників ге-
рменевтичної розмови, інтерпретаторові, другий 
учасник, текст, взагалі набуває голосу. Лише за-
вдяки йому письмові позначення знову перетво-
рюються на зміст» [18, с. 451]. При цьому мова 
права розрахована не на спеціаліста-право-
сприймача, а на кожного дієздатного і правозда-
тного громадянина як носія правової культури й 
активного учасника правовідносин. Загалом ін-
дивідуальне тлумачення тексту права полягає в 
тому, що «спочатку просто перелічуються виді-
лені зв’язки, і тільки потім із них формується 
нова змістова структура, неодмінно відображаю-
чи теоретичні прагнення інтерпретатора» [19, с. 
237]. Соціальний суб’єкт виділяє «цікаві» для 
себе моменти права, поєднує їх за сферою засто-
сування, важливістю тощо у так звану правову 
мережу, що впливає на його правовий світогляд, 
звичайно, враховуючи власні правові ціннісні 
орієнтири, тим самим виступаючи своєрідним 
інтерпретатором права.  

Якщо розуміти інтерпретацію права як 
психологічний процес (діяльність право-мис-
лення), то, на думку А. Славської [20], можна 
виділити два типи інтерпретаторів: перший – це 
ті, хто намагається максимально беземоційно 
розкрити логіку правового тексту, відводячи вла-
сні враження на другий план; другий – ті, хто 
прагне виробити власну позицію щодо сприйня-
тих право-норм. Є підстави вважати, що біль-
шість право-сприймачів належить до другої ка-
тегорії інтерпретаторів права, оскільки правовий 
світогляд кожного окремого індивіда наділений 
оцінювальною функцією і є власною позицією 

щодо «правильності» права. Однак, на нашу ду-
мку, право-сприймач за нейтральних умов пра-
вовідносин є гібридним (змішаним) типом інтер-
претаторів права. Адже, по-перше, право як таке 
дає лише незначну можливість інтерпретації, бу-
дучи загальнообов’язковим до виконання; по-
друге, саме право формує правовий світогляд 
соціального суб’єкта, подаючи конгломероване 
ядро право-орієнтаційної інформації; по-третє, 
соціальний суб’єкт не ставить собі за мету про-
аналізувати й інтерпретувати право по-своєму, а 
бере його за основу (інструкцію) правової пове-
дінки в соціумі. 

Кодування і декодування мови права виво-
дить його на «трансцедентно-«адоративний рі-
вень» [1, с. 219]. Це означає, що текст права від-
даляється» від автора (право-творця, адресанта), 
від його способу мислення; реалізується кон-
текстуальна функція права, що унеможливлює 
оказіональне (випадкове, вибіркове) застосуван-
ня елементів права адресатом. Адже право, як ми 
зазначали раніше, вирізняється неподільною ці-
лісністю цілеспрямованого впливу. У цьому кон-
тексті пріоритетну роль відіграє адресат, якого 
доречно буде називати мовою психологів реци-
пієнтом (від грец. receptor – приймаючий), тобто 
суб’єктом, який отримує і перетворює вплив. 
При цьому він інформацію має не тільки просто 
прийняти, а й зрозуміти та осмислити. Така ре-
цепція права у свідомість соціального суб’єкта 
забезпечується шляхом зіставлення й узгодження 
отриманої інформації з уже наявним світогля-
дом, досвідом, знаннями; і що більше підстав для 
зіставлення, то глибшою і детальнішою може 
бути інтерпретація нової «порції» права. 

Висновки. Отже, право можна вважати 
особливим типом мовлення та комунікації зі 
специфічними характеристиками залежно від 
того, хто виступає адресантом та адресатом; 
причому ці характеристики в сукупності тільки 
доповнюють одна одну й забезпечують цілісний 
підхід до вивчення феномену права. Право є 
спонукальним мовленням (волютативним, мані-
пулятивним, герменевтичним), у якому максима-
льно повно викоремлюються основні суб’єкти (мо-
вою комунікації – адресант і адресат), які залежно 
від ситуації та аналітичного підходу можуть міня-
тися (іноді навіть між собою), але однозначно до-
тримуються комунікативних технологій впливово-
сті мовлення та свідомого сприйняття. 
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Summary 
The author examines the law as a kind of imperative information, means of influencing, the result and 

purpose of social and communicative interpretation. 
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