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одного боку, та колегіальністю рішення Загальних зборів
Сенату з другого.
Обрання кандидата на посаду, позбавлення звання,
звільнення та тимчасове усунення сенатора від посади
здійснювалося шляхом голосування, за наявності кворуму
у дві третини присутніх від усіх членів Державного Сенату або членів Генерального суду за приналежністю. У
разі, коли голоси поділилися порівну, навіть тоді, коли за
одну із пропозицій голосував Президент Сенату чи Голова окремого Генерального суду, вибори вважалися такими,
що не відбулися.
Таким чином, член Державного Сенату був достатньою мірою захищений від втручань у свою діяльність як
з боку гетьманської адміністрації, так і самого гетьмана.
Правові норми, що містяться в Законі «Про утворення
Державного Сенату» від 8 липня 1918 р., забезпечували
недоторканність сенаторів, сприяючи їм об’єктивно і незаангажовано розглядати кримінальні, цивільні чи адміністративні справи в найвищій судовій інстанції країни,
виконувати інші, передбачені чинним законодавством
функції. Як бачимо, в умовах Першої світової війни, перманентно триваючого конфлікту з більшовицькою Росією,
розрухи, завданої невдалими експериментами Центральної Ради, Українська Держава гетьмана П. Скоропадського ставила перед собою завдання розбудови ефективного
механізму здійснення верховного правосуддя на засадах
відокремлення судочинства від органів державної влади,
запобігання можливим стороннім впливам з метою ухвалення неправосудних рішень.
З 36 по 42 статтю Закону «Про утворення Державного
Сенату» законодавець відмовився від викладу власного
бачення розвитку касаційного провадження в Україні. У
подальшому він постійно посилається на відповідники,
рецепійовані із російського імперського законодавства,
в основному ухваленому під час проведення судової реформи 20 листопада 1864 р. Інститут касації остаточно
оформлюється в Росії саме із запровадженням серії кодифікованих актів, що отримали назву «Устави». Йдеться,
насамперед, про запровадження «Судебных учреждений
и судебных уставов», «Устава уголовного судопроизвод-

ства» и «Устава гражданського судопроизводства» 1864 р.,
у яких визначені інститути касаційного провадження та
містяться правила розгляду касаційних скарг і протестів
на судові рішення, що вступили у законну силу. Власне,
вони і стали тим нормативно-правовим базисом, на який
спиралася національна касаційна адміністративна, карна
та цивільна юстиція Української Держави гетьмана П.
Скоропадського з незначними відмінностями, котрі здебільшого нами були охарактеризовані вище.
Висновки. Вважаємо за необхідне актуалізувати такі
узагальнення:
- по-перше, правова регламентація діяльності Державного здійснювалася в Українській Державі гетьмана П. Скоропадського відповідно до ухваленого Радою міністрів Закону «Про утворення Державного Сенату» від 8 липня 1918
р. Закон прямо відтворював більшість норм імперського законодавства судової реформи 1864 р. щодо структури інститутів, органів Сенату Російської імперії, порядку їх функціонування та обсягів повноважень касаційних установ;
- по-друге, не ставши цілковитим витвором національної правої думки, Закон від 8 липня 1918 р. має низку новаторських приписів, узгоджених із суспільно-політичними
змінами, що сталися за останні 50 років. На відміну від положень російського реформаторського законодавства, яким
передбачалося функціонування двох касаційних департаментів – кримінальних і цивільних справ, в Україні з доби
УНР продовжував діяти третій – адміністративних справ;
- по-третє, сенатори Державного Сенату, у тому числі
і сенатори Генеральних касаційних судів Української Держави, мали достатньо високий правовий статус. Нормами
Закону їм забезпечувалася незмінність і довічність сенаторського титулу, неможливість переведення з одного суду
до іншого без його згоди, недоторканність суддівської
персони, процедурна ускладненість притягнення члена
сенату до кримінальної відповідальності тощо. Без сумніву, прерогативи, що надавалися сенаторам, свідчили про
стратегічні плани гетьмана створити в Україні таку судову
систему, яка б забезпечувала максимальну об’єктивність
розгляду справ, незаангажованість членів судової установи, неможливість здійснення незаконних впливів на них.
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Стаття присвячена систематизації правових імунітетів. Надано класифікацію правових імунітетів: на підставі домінуючих ознак предмета правового регулювання; за суб’єктами, щодо яких імунітети застосовуються; на підставі природи та характеру функцій, які здійснюються правовими імунітетами; залежно від їх змісту; на підставі особливих ознак об’єктів, які забезпечують правові імунітети.
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Статья посвящена систематизации правовых иммунитетов. Представлена классификация правовых иммунитетов: на основании
доминирующих признаков предмета правового регулирования; по субъектам, в отношении которых иммунитеты применяются; исходя
из природы и характера функций, которые присущи правовым иммунитетам; в зависимости от их содержания; на основании особенных
признаков объектов, которые охраняют правовые иммунитеты.
Ключевые слова: правовые иммунитеты, классификация, материально-правовой иммунитет, процессуально-правовой иммунитет,
государственный иммунитет, международный иммунитет.
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The article covers an issue of systematization of the legal immunities. Here was represented the classification of the legal immunities: under
authority of prevailing features of the subject of the legal regulation; the subjects for which the immunities are applied; proceed from the nature
and character of the functions that are inherent of the legal immunities; depending on their content; under authority of the special features of
objects that protect the legal immunities .
Key words: the legal immunities, the classification, the substantive immunity, procedural immunity, the sovereign immunity, the international
immunity.

Постановка проблеми. Правові імунітети являють
собою інструментальну цінність як регуляторів суспільних відносин виключно за умови визначення обсягів та
порядку їх реалізації в процесі регулювання суспільних
відносин, що виникають під час здійснення зазначеними
в законі суб’єктами публічних функцій. Зміст, сфера дії,
галузева належність та інші властивості правових імунітетів свідчать про їх різноманітність проявів не тільки на
нормотворчому рівні, але і в процесі реалізації права.
У теоретичних дослідженнях склалося певне уявлення, яке досить скорочено можна визначити так: якщо
правове явище характеризується різноманіттям форм або
проявів, то таке явище підлягає класифікації, яка дозволяє, по-перше, порівняти різні погляди на правове явище
з метою обрання того, що є найбільш доцільним з урахуванням спрямування дослідження; по-друге, створює
підстави для уніфікації правових категорій; по-третє, забезпечує визначення практичної значущості; по-четверте,
дозволяє визначити фактори, які забезпечують цілісність
досліджуваної системи. Таким чином, проведення класифікації правових імунітетів дозволить охарактеризувати
різноманітні зовнішні форми проявів зазначеного правового вилучення, що, у свою чергу, створить підґрунтя для
реалізації однієї із цілей дослідження – визначення дефініції й адитивних ознак правових імунітетів.
Класифікація в юриспруденції – це особливий вид поділу або система мереологічних або таксономічних поділів.
Крім того, класифікація (від латинських «разряд» і «робити») являє собою поділ предметів, явищ і понять за відповідними класами залежно від їх загальних ознак (віднесення до роду, виду, відділу) [1, c. 83]. Таким чином, метою
здійснення класифікації щодо правових імунітетів дасть
можливість розкрити внутрішні зв’язки між положеннями норм права, які орієнтовані на звільнення певних осіб
від виконання загальних обов’язків, від юридичної відповідальності, створюють особливі підстави для спеціальної
юрисдикційної діяльності або звільняють певних суб’єктів
процесу від виконання обов’язку давати показання.
Стан дослідження. Ступінь розробленості проблеми
класифікації правових імунітетів визначають праці вітчизняних і зарубіжних фахівців у галузі юриспруденції.
Серед них слід відзначити теоретичні дослідження таких
науковців, як О. В. Брильов, С. І. Волокотруб, А. Ф. Крижанівський, О. В. Малько, Ю. М. Оборотов, П. М. Рабінович, В. І. Руднєв, О. Ф. Скакун, С. Ю. Суменков, М. В.
Цвік, Ю. А. Юшкова та інших.
Виклад основного матеріалу. Різноманітність класифікацій, які пропонуються як теоретиками, так і представниками галузевих юридичних наук, визначається
різноманіттям підстав для їх проведення. Однак, виходячи з багатоаспектності значення класифікацій, необхідно
обмовитися, що аналіз систематизації проявів правових
імунітетів у межах цього дослідження буде здійснюватися
з урахуванням їх значущості в процесі регулювання суспільних відносин, тобто акцент буде ставитися саме на
практичній доцільності використання класифікації, її інструментальній необхідності.
Враховуючи міжгалузевий характер правових імунітетів, досить слушною є класифікація цього виду правових
вилучень на підставі домінуючих ознак предмета правового регулювання. При такому підході можна визначити
правові імунітети:
- у міжнародному праві, які знаходять своє відображення в забезпеченні особистої недоторканності дипломатичного й адміністративно-технічного персоналу ди-

пломатичних представництв і консульських установ, глав
держав, урядів, міністрів закордонних справ; застосуванні
імунітету від юрисдикції судів країни перебування як на
державному рівні, так і їх представників;
- у конституційному праві забезпечується імунітет
посадових осіб, які здійснюють публічні функції глави
держави, депутата представницького органу держави й
органів місцевого самоврядування, судопровадження у
правових спорах, а також передбачається особливий порядок притягнення зазначених осіб до юридичної відповідальності;
- у кримінальному праві забезпечується імунітет шляхом звільнення окремих категорій осіб від кримінальної
відповідальності за вчинення протиправного, кримінально-караного діяння як гарантія здійснення міжнародних,
державних та громадських функцій публічного характеру;
- в адміністративному праві передбачається звільнення
від адміністративної відповідальності суб’єктів, наділених імунітетом за вчинення протиправного діяння у сфері
здійснення функцій державного управління;
- у цивільному праві правові імунітети полягають у
наданні юридичної можливості звільнити особу від виконання передбачених законом загальних цивільно-правових обов’язків;
- у кримінально-процесуальному праві правовий імунітет використовується у формі імунітету свідка, а також
особливого порядку, викликаного здійсненням публічних
функцій, застосування примусових заходів і проведення
слідчих дій [2, c. 13].
Зазначений підхід, крім безумовної позитивності, що
знаходить свій прояв в орієнтаційному значенні такої класифікації, яка дозволяє встановити галузеву належність
того чи іншого виду правового імунітету, має й окремі
недоліки, одним із яких, найбільш вагомих є відволікання від визначення загальної юридичної природи правових
імунітетів, що автоматично впливає на ступінь узагальнення здійснених досліджень окремих видів правових
імунітетів на підставі їх галузевої належності. За такого
підходу до класифікації правових імунітетів значно зменшується ступінь узагальнення, допускається обмежений
погляд на правові імунітети виключно з позиції галузевої
належності. Крім того, нівелюються можливості застосування імунітетів одного виду в процесі застосування норм
різних галузей права. Так, наприклад, правовий імунітет
глави держави передбачається нормами конституційного
права в процесі виконання покладених повноважень національним законодавством у межах держави і нормами
міжнародного права в процесі виконання зовнішніх, представницьких функцій держави. Відповідно, галузевий підхід не дає можливості уявити загальну картину належності
правових імунітетів окремим суб’єктам права, визначити
обсяги правових виключень, наданих таким суб’єктам.
Саме для вирішення завдань, які не можуть бути
розв’язані за рахунок поділу правових встановлень відповідно до галузей права, в яких вони визначаються, пропонується класифікація правих імунітетів за суб’єктами,
щодо яких імунітети застосовуються. В. І. Руднєв пропонує виділяти такі види імунітетів: 1) професійні – імунітет
Президента, депутата, судді, прокурора; 2) особисті – родичі особи, яка притягується до юридичної відповідальності; 3) змішані – священнослужителі, адвокати [3, c. 16].
Зазначений підхід до класифікації правових імунітетів на підставі особливих ознак суб’єктів, які наділені
правовим імунітетом, не можна назвати вдалим, оскільки
автором повністю ігнорується можливість застосування
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правових імунітетів до колективних суб’єктів, зокрема
юридичних осіб (держава, дипломатичні представництва
та консульські установи). Крім того, не зовсім коректними виглядають зазначені класифікаційні групи, оскільки
автором використовуються різні рівні узагальнення. Так,
особисті правові імунітети мають родовий, по відношенню до професійних правових імунітетів, характер, які є
видом особистого імунітету. За таких підстав виділення
змішаного виду правових імунітетів втрачає будь-який
сенс, оскільки вид апріорі є частиною родового поняття
і за своєю природою має змішаний характер. До позитивних моментів наведеної класифікації слід віднести те, що
автор поширює правові імунітети виключно на суб’єктів
права, визнаючи виключно особовий характер правових
виключень цього виду. На відміну від Ю. О. Юшкової, яка
пропонує виділяти: імунітет держави (судовий імунітет,
імунітет від попереднього забезпечення цивільного позову, імунітет від примусового виконання судових рішень);
імунітет власності держави, який поширюється як на державну власність, яка використовується у дипломатичних
зносинах, так і на іншу державну власність; імунітет дипломатичних і консульських установ держави; імунітет
співробітників представництв і консульських установ;
імунітет Президента; імунітет суддів; Уповноваженого
з прав людини; імунітет Голови Рахункової палати [2, c.
13]. При такому підході визнається самостійний характер майнових (речових) правових імунітетів (власність
держави), що є недопустимим з огляду на визнання виключно суб’єктного характеру правових імунітетів, деякі
внутрішні форми якого поширюються на речовий світ,
але тільки за умови використання предметів цього світу
в процесі здійснення публічних функцій, що можливо виключно за умови діяльності суб’єкта, а не обігу речей. До
позитивних моментів наведеної класифікації слід віднести поширення автором правових імунітетів на юридичних осіб (імунітет дипломатичних і консульських установ
держави), а також спробою визначити повний перелік
осіб, які наділені відповідно до російського законодавства
правовим імунітетом, однак при цьому автор обмежується
виключно посадовим становищем суб’єктів права, ігноруючи імунітет, який надається у зв’язку із здійсненням
публічних громадських функцій.
Функціональний характер правових імунітетів підкреслюється застосуванням їх класифікації на підставі
природи та характеру функцій, які здійснюються правовими імунітетами. Так, більшість науковців погоджується, що застосування правових імунітетів знаходиться у
прямій залежності від виконання суб’єктом міжнародних,
державних і громадських функцій [4, c. 114]. Імунітет,
який надається для здійснення міжнародних функцій (далі
– міжнародний імунітет), базується на принципі поваги
державного суверенітету і рівноправ’я всіх держав і виражається у гарантуванні ефективного представництва
держави у міжнародних відносинах, оскільки «привілеї й
імунітети надаються не для вигод окремих осіб, а для забезпечення ефективного функціонування дипломатичних
представництв як органів, що представляють держави» [5,
c. 365] та міжнародних організацій.
Імунітет, який надається у зв’язку із здійсненням державних функцій (далі – державний імунітет), виключно
тим посадовим особам, які виконують найбільш вагомі
і значущі державні повноваження. Державний імунітет
спрямований на забезпечення ефективної і безперешкодної діяльності посадових осіб, які забезпечують функціонування всього механізму державної влади. Державним імунітетом наділяється Президент України як глава
держави і гарант суверенітету, територіальної цілісності
України, додержання Конституції України, прав і свобод
людини і громадянина (ст. 102 Конституції України); народні депутати України, які представляють український
народ (ст. 1 Закону України «Про статус народного депу-

тата України» [1, с. 87]) і забезпечують діяльність єдиного
органу законодавчої влади України – Верховної Ради України; судді, які є арбітрами у спорах про право і представляють єдиний орган державної влади, на який покладається
обов’язок здійснення правосуддя в Україні тощо. Аналіз
тільки зазначених суб’єктів, які наділені державним імунітетом, дозволяє зробити висновок, що наділення суб’єкта
ознаками правового імунітету не залежить від призначення чи обрання на посаду у той чи інший спосіб (Президент
України, народний депутат обираються народом, а суддя
призначається Президентом України вперше, а обирається
Верховною Радою України безстроково). На перший план
виходить функціональність правового імунітету, який вказує на здійснення найбільш вагомих, значних функцій під
час виконання представницької (Президент України, народний депутат) і судової діяльності.
Громадська функція правового імунітету виражається
у забезпеченні здійснення окремими особами суспільнокорисної діяльності публічного характеру, такої як участь
громадян як кандидатів (імунітет від виконання службових обов’язків) й уповноважених представників кандидатів (імунітет від виконання службових обов’язків без
збереження заробітної плати) на пост Президента України; участь особи як свідка з метою встановлення істини
у справі тощо. Особливу увагу необхідно звернути на те,
що хоча політична функція і є своєрідним плацентарним
зв’язком між громадською і державною функціями, правові імунітети політичного характеру не виділяються, що є
абсолютно обґрунтованим і доцільним із позиції функціональної парадигми імунітетів у праві. Близьким до зазначеного слід визнати й поділ правових імунітетів на державний імунітет і міждержавний, залежно від місця його
реалізації. У свою чергу, пропонується виділяти три види
державного імунітету:
- судовий імунітет, який полягає у непідсудності однієї
держави судам іншої держави («рівний над рівним не має
юрисдикції»). Без згоди держави вона не може бути притягнута до суду іншої держави. При цьому немає ніякого
значення, у зв’язку з чим чи з якого питання намагаються
притягнути державу до суду;
- імунітет від попереднього забезпечення позову, який
полягає у тому, що не можна в порядку попереднього забезпечення позову застосовувати будь-які забезпечувальні
заходи щодо державного майна без згоди самої держави,
власника цього майна;
- під імунітетом від виконання судового рішення розуміють неможливість без згоди держави виконати у примусовому порядку судове рішення, винесене проти неї [6, c. 4].
Міждержавний імунітет застосовується в процесі діяльності «наддержавних» установ і організацій, діяльність яких, у тому числі і за рахунок правових імунітетів,
забезпечується міжнародними договорами, як правило,
багатостороннього характеру, тому в теорії міжнародного права такий вид імунітетів інколи характеризується
як «конвенціональний імунітет». Міжнародний імунітет,
у свою чергу, поділяють на ratione personae – персональний імунітет і ratione materiae – імунітет матеріальний,
причому останній вид імунітету спрямовується на захист
глав держав та інших високопоссадових осіб від кримінального переслідування за діяння, які вони вчинили як
офіційні представники держави протягом терміну своїх
повноважень. У свою чергу, ratione personae має процесуальну природу й полягає у накладенні заборони на будьяке кримінальне переслідування на час, доки особа займає
відповідну посаду [7, c. 38]. Фактично аналогічний підхід
до визначення підстави для класифікації використовує С.
Волкотруб, який пропонує виокремити два види правових
імунітетів: 1) імунітети (недоторканність) окремих категорій посадових осіб в Україні; 2) імунітети представників і
представництв іноземних держав і міжнародних організацій [4, c. 123].
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Зазначенні класифікації набувають особливого теоретичного значення за умови визнання функціонального
характеру правових імунітетів, однак їх практична доцільність є досить обмеженою, оскільки функції імунітетів
розкривають природу підстав для їх нормативного визначення, пояснюють цілі їх встановлення, але не відповідають на питання про порядок застосування відповідних
правових положень.
У юридичній літературі на підставі особливих ознак
об’єктів, які забезпечують правові імунітети, пропонується поділити останні на: особисту недоторканність;
недоторканність службових, житлових приміщень і приватних резиденцій, недоторканність майна, транспортних
засобів і засобів зв’язку, службового листування, архівів
та інших документів; імунітет свідка [7, c. 126], імунітет
бюджету країни [2, c. 13]. Недоліком зазначеної класифікації слід визнати невідповідність визначеної підстави
для класифікації і тією роллю, яку відіграють зазначенні
цінності матеріального характеру. Зазначені предмети матеріального світу, як носії правового імунітету не можна
визнавати об’єктами правових імунітетів. Вони відіграють роль предметів, на які поширюється недоторканність
окремих осіб, наділених правовим імунітетом, і тому не
можуть розглядатися як такі, що протистоять суб’єкту,
тобто не можуть розглядатися як об’єкти. Об’єкти правових імунітетів знаходяться у сфері додаткового, порівняно
із загальними правилами, гарантування недоторканності
життя, свободи, честі та гідності особи, її майна, свободи листування, вільного пересування, обрання варіантів
власної поведінки, що може як відповідати правовим заборонам, так і суперечити їм. Зазначені об’єкти правових
імунітетів мають соціальну цінність і не завжди мають матеріальне вираження, що дає підстави характеризувати їх
саме як об’єкти, а не предмети правових імунітетів. Крім
того, особиста недоторканність не може розглядатися як
вид правового імунітету, а є його змістовною формою,
тією юридичною можливістю, яка поряд з іншими формами, такими як індемнітет, імунітет свідка, юрисдикційний
імунітет, утворює інститут правового імунітету.
Особливої уваги вимагає до себе класифікація правових
імунітетів залежно від їх змісту, на підставі чого можна поділити правові імунітети на матеріально-правові та процесуально-правові. Правовий імунітет визначається нами як юридичне вилучення, у межах якого особа, наділена спеціальними
ознаками, пов’язаними із здійсненням міжнародних, державних, і громадських функцій, звільняється від виконання окремих юридичних обов’язків, від юридичної відповідальності
або інших примусових заходів та забезпечує особливий порядок притягнення до юридичної відповідальності. Тому його
зміст вказує на два самостійних види правових виключень, де
за першим – звільнення від виконання юридичних обов’язків,
звільнення від юридичної відповідальності або інших примусових заходів – слід визнати матеріально-правову, а за другим
видом – особливий порядок притягнення до відповідальності – процесуально-правову природу. Висновок про існування
двох зазначених видів правових імунітетів базується на загальнотеоретичних положеннях, відповідно до яких наявність
у правових встановленнях положень, що передбачають юридичні права та обов’язки, юридичну відповідальність, є підґрунтям для їх віднесення до матеріального права. У випадку
встановлення виду та розміру юридичної відповідальності за
вчинення діяння всупереч заборонам, передбаченим у диспозиції правових норм, такі правові встановлення належать до
категорії норм процесуального права.
Зазначений поділ має у деяких випадках умовний
характер, який визначається тим, що, по-перше, інколи

для досягнення певної мети законодавець процесуальні
норми переводить до категорії матеріальних і навпаки.
Класичним прикладом слід назвати положення ч. 2 ст.
44 Кримінально кодексу України, де встановлюється, що
звільнення від кримінальної відповідальності здійснюється виключно судом [4, с. 71]. Зазначене положення має
яскраво виражений процесуальний характер, оскільки
ним регулюється порядок вирішення питань про звільнення від кримінальної відповідальності, а його закріплення
в нормах матеріального права вказує на умовність такої
класифікації. По-друге, деякі нормативні положення дублю ються шляхом їх закріплення одночасно як у нормах
матеріального, так і в нормах процесуального права, що
значно ускладнює встановлення виду того чи іншого положення залежно від його змісту. Це свідчить про взаємне
проникнення положень матеріального і процесуального
характеру, що значно ускладнює віднесення тих чи інших
положень до одного із видів правових установлень.
Поділ правових імунітетів на матеріально-правові і
процесуально-правові має велике значення в процесі застосування зазначеного виду правових виключень, оскільки при очевидній єдності положень, які утворюють самостійне правове явище – правовий імунітет, змістовні
характеристики, підстави та умови, порядок визначення і
темпоральні межі застосування мають суттєві відмінності.
Відповідно до зазначеної класифікації, до правових
імунітетів матеріального характеру автором дослідження відносяться: правова недоторканність у тій її частині,
яка забезпечує звільнення від юридичної відповідальності (кримінальної, адміністративної, цивільно-правової
тощо), від виконання окремих юридичних обов’язків, які
за загальним правилом накладаються на осіб, які не користуються правовим імунітетом, правовий індемнітет.
До правових імунітетів процесуального характеру
слід віднести забезпечений нормами міжнародного права
юрисдикційний імунітет, а також особливий порядок притягнення до юридичної відповідальності, порядок обрання запобіжних та інших примусових заходів процесуального характеру, імунітет свідка.
Зазначена класифікація дає підстави для точного визначення темпоральних, телуричних та персональних меж
застосування правових імунітетів. Оскільки помилки у
правозастосовній діяльності створюють підґрунтя для виникнення необґрунтованого юридичними нормами правового стану особи, що не виконує публічні функції, з якими
пов’язується застосування правового імунітету. Крім того,
ігнорування правових гарантій у разі незастосування правових імунітетів, передбачених нормами права, є перешкодою для підтримання правопорядку як стосовно усталеної
і мінливої картини правового буття суспільства, яка утворюється домінуванням у ньому правових відносин, що
ґрунтуються на цінностях свободи, справедливості і формальної рівності та виражається як правової захищеності,
безпеки і впорядкованості суспільної життєдіяльності ...
ефективного функціонування інституцій громадянського
суспільства і механізмів державної влади [8, c. 75].
Висновки. На підставі здійсненого аналізу різноманітних підходів до класифікації правових імунітетів слід
виділити доцільність поділу правових імунітетів на матеріально-правові і процесуально-правові, що має суттєве
значення в процесі застосування зазначеного виду правових вилучень, оскільки при очевидній єдності положень,
які утворюють самостійне правове явище – правовий
імунітет, змістовні характеристики, підстави та умови, порядок визначення і темпоральні межі застосування мають
суттєві відмінності.
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Стаття присвячена аналізу різних підходів щодо визначення сутності та змісту понять «правосвідомість» та «правова культура».
Автори акцентують увагу на способах формування правосвідомості та правової культури українських громадян. Обґрунтовано значення
засобів масової інформації у формуванні правосвідомості та правової культури українських громадян.
Ключові слова: правосвідомість, правова культура, правова психологія, деформація правосвідомості, засоби масової інформації.
Статья посвящена анализу различных подходов относительно определения сущности и содержания понятий «правосознание» и
«правовая культура». Авторы акцентируют внимание на способах формирования правосознания и правовой культуры украинских граждан. Обосновано значение средств массовой информации в формировании правосознания и правовой культуры украинских граждан.
Ключевые слова: правосознание, правовая культура, правовая психология, деформация правосознания, средства массовой информации.
The article is devoted to analysis of different approaches about nature and content of «legal consciousness» and «law culture». The authors
focus attention on ways of formation Ukrainian people’s legal consciousness and law culture. The significance of mass media in the process of
formation Ukrainian people’s legal consciousness and law culture is considered.
Key words: legal consciousness, law culture, legal psychology, deformation of legal consciousness, mass media.

Постановка проблеми. Процес дослідження правової
природи та сутності понять «правосвідомість» та «правова культура», актуалізує широке коло питань, які, зокрема,
стосуються не лише з’ясування змісту та значення вищезазначених понять, але й пов’язані з необхідністю пізнання способів формування та підвищення рівня правосвідомості та правової культури українських громадян.
Стан дослідження. На сьогодні дослідження способів формування правової свідомості та правової культури
українських громадян є вкрай актуальним та важливим у
зв’язку зі зростанням у населення почуття байдужості до
отримання та використання правових знань у повсякденному житті та професійній діяльності.
Слід відзначити, що науковцями різних часів приділялася досить значна увага дослідженню понять «правосвідомість» та «правова культура». Це підтверджується
наявністю у науковій літературі чималої кількості робіт з
даної проблематики. Питання правосвідомості та правової культури знаходять своє відображення у роботах таких
вчених, як О. В. Аграновська, П. П. Баранов, К. Т. Бельський, О. М. Головко, І. А. Ільїн, Ю. Ю. Калиновський, М.
М. Кейзеров, В. М. Коробка, О. А. Лукашева, В. В. Мухін,
В. В. Пашутін, О. В. Петришин, П. М. Рабинович, О. Р.
Ратинов, О. Ф. Скакун, С. С. Сливка тощо.
Метою даної статті є з’ясування та аналіз основних
способів формування правосвідомості та правової культури українських громадян, а також визначення ролі та місця засобів масової інформації у вищезгаданому процесі.

Виклад основного матеріалу. Для повного та всебічного з’ясування та аналізу способів формування правосвідомості та правової культури українських громадян,
необхідно, перш за все, розглянути загальні поняття правосвідомості та правової культури, що містяться у науково-юридичній літературі. Поняття «правосвідомість» та
«правова культура» мають багато спільного: однакові корені, функції, види за певними критеріями тощо.
Так, правосвідомість розглядають, як: «одну з форм
суспільної свідомості» [1, с. 13]; «сукупність правових
уявлень, почуттів, переконань, оцінок, які виражають
суб’єктивне відношення індивідів, соціальних груп, суспільства в цілому до діючого чи бажаного права, інших
правових явищ, до поведінки людей сфері правового регулювання» [2, с. 5].
Поняття «правова культура» в юридичній літературі
теж трактують по-різному. Під правовою культурою суспільства розуміють: «різновид загальної культури, який
становить систему цінностей, що досягнуті людством у
галузі права і стосується правової реальності даного суспільства» [3, с. 470]; «гаранта забезпечення стабільності
розвитку держави як демократичної, правової, соціальної» [4, с. 2].
Аналізуючи вищезазначені поняття, можна зробити
висновок, що високий рівень правосвідомості та правової
культури громадян виступають не лише ознаками демократичної, правової та соціальної держави, але й факторами поваги до права та чинного законодавства, дотриман-
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