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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. Відновлення незалежності у 1991 році

та  розбудова  національної  державності  повертають  українців  до  власних
політичних традицій, націєтворчого процесу, до фундаментальної незнищенної
ідеї самостійної та соборної України на основі прадавніх уявлень про добро і
зло,  правду  і  кривду,  свободу  і  рівність,  справедливість  і  солідарність.  Нині
актуальним є вивчення власного шляху українського народу, його ментальності,
зокрема і правової. Це пояснюється наступними причинами.

По-перше, феномен правової ментальності є у певному сенсі протилежним
за  змістом  юридичній  ідеології.  У  соціумах  із  низьким  рівнем  розвитку
юридичної  ідеології  правова  ментальність  починає  відігравати  роль
універсального регулятора соціальних процесів,  який негативно позначається
на державотворчих прагненнях етносу. Тому важливим є вивчення вітчизняних
настанов  у  сфері  праворозуміння  та  прогнозування  їх  впливу  на  суспільну
свідомість  населення,  зокрема  і  в  період  проведення  глибоких  соціально-
політичних трансформацій. 

По-друге,  характер  суспільно-історичного  розвитку  українського  етносу
зумовив ряд деформацій вітчизняної політико-правової ментальності, які також
мають деструктивний вплив на процес розбудови національної держави. Тому
нагальною  є  потреба  вивчення  чинників  стресогенезу  ментально-правових
стереотипів українців, особливостей їх прояву, методики подолання.

По-третє, необхідно  чітко  розмежовувати  прояви  поведінкових
автоматизмів у повсякденному житті етносу та в критичні періоди історичного
розвитку.  Тривалий  період  бездержавності  українського  етносу,  постійні
зовнішні  загрози,  егоїзм політичних еліт,  громадянська пасивність  населення
сформували цілу низку досить контрпродуктивних у державотворчому дискурсі
політико-правових  настанов,  вплив  яких  ми  особливо  гостро  відчуваємо  в
останні роки нашої історії. Події кінця 2013-го і початку 2014-го років, анексія
півострову Крим, воєнний конфлікт на Сході країни, початок євроінтеграційних
процесів вітчизняного етносу досить яскраво продемонстрували як позитивні,
так і негативні риси української правової ментальності в діяльнісному аспекті. 

По-четверте, важливим є вивчення  ментальних  причин  бездержавності
української нації та злам стереотипів по відношенні до неї. Здобута в 1991 році
незалежність  не  лише ознаменувалася  появою нового  суб'єкта  міжнародного
права,  але  і  поставила  перед  вітчизняним  соціумом  цілий  ряд  політичних,
соціально-економічних,  культурних  та  світоглядних  проблем,  зумовлених
надзвичайно  тривалим  періодом  бездержавності.  До  того  ж  відчутним  є
багаторічне  нищення  чи  переманювання  до  імперської  столиці  місцевої
політичної,  наукової  та  мистецької  еліти,  що  призвело  до  її  виродження  та
«провінціалізації». 

По-п'яте, дослідження поведінкових автоматизмів у сфері праворозуміння
зумовлено необхідністю прогнозування впливу на їх зміст глобалізаційних та
євроінтеграційних процесів, суб'єктом та об'єктом яких сьогодні є наш соціум.
Побудова на українських землях кланово-олігархічної за своєю суттю держави
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наштовхнулася на глухий опір народного уявлення про правду-справедливість,
волю-свободу  та  братерство-рівність,  яке  і  зібрало  в  короткий  строк  два
Майдани,  безліч  дрібних  акцій  протесту  і  значною  мірою  визначило  рух
держави  та  соціуму  в  напрямку  європейського  цивілізаційного  простору
всупереч  інтересам  колишнього  «геополітичного  партнера»  та  частини
національної  еліти.  Проте  зміна  вектору  цивілізаційного  розвитку  на
європейський зумовила ряд проблем, вирішення яких неможливе без ретельного
вивчення етнічної правової ментальності. 

Уперше  термін  «ментальність» концептуально  осмислюється  Л. Леві-
Брюлем та К. Леві-Стросом. Найбільшого поширення поняття  «ментальність»
набуває  в  працях  французької  історичної  школи  «Анналів».  У  науковому
доробку М. Блока, Ф. Броделя, М. Вовеля, Ж. Ле Гоффа, Ж. Лефевра, Л. Февра,
Р. Мандру та інших вчених розкривається зміст ментальності та її структур, а
також особливості їх впливу на повсякденне життя та діяльність індивідів, що
жили в різні історичні епохи. Однак у працях філософів, психологів та істориків
практично відсутня чітка  дефініція поняття,  його зміст та значення є  досить
суперечливими:  від  конкретного  одиничного  поведінкового  стереотипу  до
впорядкованої системи явищ та процесів колективної психіки. 

Досліджували  явище  ментальності  й  російські  філософи,  історики,
культурологи,  психологи:  М. Барга,  Ю. Безсмертний,  Г. Гачев,  А. Гуревич,
В. Дубов, М. Косов, Л. Пушкарьов, М. Холодна та інші. Наприклад, радянський
історик-мадієвіст  А. Гуревич  розглядає  ментальність  як  наявність  у  людей
певного типу суспільства або історичної епохи певного спільного психічного
оснащення, яке робить можливим власне унікальне усвідомлення світу і самих
себе в ньому.

Майже  всі  видатні  діячі  української  культури  у  своїх  творах  також
порушували проблеми ментальності з різних точок зору. Так, М. Грушевський,
М. Костомаров  –  проблема  ґенези  української  ментальності  в  історичній
ретроспективі;  Д. Чижевський  –  теорія  та  методологія  функціонування
ментальності та відображення ментальних стереотипів у національній культурі;
П. Куліш,  Т. Шевченко – аналіз  етнічної  ментальності  в  літературних творах;
Г. Сковорода,  П. Юркевич  –  ментальність  як  прояв  «божественного»  начала
людини;  В. Липинський,  І. Франко  –  вплив  ментальності  на  політичне  та
соціально-економічне буття соціуму.

Наслідком появи категорії  «ментальність» в науковому обігу та початком
вивчення цього явища стало зацікавлення вчених особливостями поведінкових
автоматизмів у сфері праворозуміння.  З часом дослідники виділили категорію
«правова ментальність» як різновид ментальності. Так, відповідно до поглядів
ще  одного  представника  історичної  школи  «Анналів»  П. Динцельбахера,
правова  ментальність  –  це  система  ідейно-світоглядних  способів  та
нормативних  змістів  правового  мислення,  сприйняття  та  усвідомлення,
притаманних  тільки  для  конкретної  великої  чи  малої  спільноти  в  даний
проміжок  часу.  А,  наприклад,  психолог  та  соціолог  Е. Дюркгейм  широко
застосовував  цю  категорію  у  своїх  дослідженнях  психологічних  засад
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соціально-правової  солідарності  людей  –  колективних  суб'єктів
правосвідомості. 

У  працях  українських  філософів  права  і  правознавців  (Р. Байніязова,
Л.Бойко,  П. Музиченка,  О. Овчиннікова,  Ю. Оборотова,  В. Павловської-
Кравчук), теж подається визначення поняття правової ментальності. Наприклад,
Л.  Бойко  вважає,  що  правова  ментальність  –  це  феномен,  закладений  у
глибинному  рівні  правосвідомості  у  вигляді  стійких  правових  уявлень,
архетипів,  звичок,  реакцій  певної  етнокультурної  спільноти,  які  в  цілому  й
визначають  усталений  образ  правової  реальності.  В.Павловська-Кравчук  цей
термін  пояснює  як  частковий  аспектний  прояв  менталітету  не  тільки  в
умонастрої  суб’єкта,  а  й  у  його  діяльності.  Ментальність,  на  її  думку  – це
категорія,  яка  визначає  сучасний  контекст  онтології  людини  в  культурі,  її
світосприйняття  та  світобачення  крізь  призму  власного  етносу  (нації,
народності) чи соціальної страти.

Історичний  напрямок  вітчизняних  ментально-правових  студій
представлений  М. Грушевським,  Г. Журбелюк,  М. Костомаровим,
Ю. Присяжнюком  та  іншими.  Так,  М. Костомаров  у  праці  «Дві  руські
народності» порівняв «народну вдачу» українців та росіян,  у тому числі й у
правовій  сфері.  Вивчаючи ментальність  селянства,  Ю. Присяжнюк виділив її
конструктивні та деструктивні правові архетипи; Г. Журбелюк вивчала правову
ментальність доби козацтва.

Вивченням  вказаної  проблеми  займаються  також  етнопсихологи  та
етнологи. В. Янів звертав увагу на правовий нігілізм, індивідуалізм та анархізм
українців,  наголошував  на  їх  волелюбності.  Політико-правові  архетипи
української  ментальності,  зокрема  наслідки  їх  стресогенезу,  досліджували
О. Донченко  та  Ю. Романенко.  О. Нельга  акцентує  увагу  на  демократизмі  та
волелюбності  нації,  а  М. Юрій відзначав  її  анархізм та  схильність  до малих
форм політичної організації.

Не  залишились  осторонь цієї проблеми і  вітчизняні філософи  –
А. Бондаренко,  В. Вашкевич,  О. Гаєвська,  О. Данильян,  Ю. Калиновський,
Б. Кістяківський,  П.Кравченко,  О. Полисаєв,  Д. Свириденко,  С. Сливка,
М. Степико,  І. Стогній,  М. Попович,  В. Храмова,  П. Юркевич  та  ін.  Так,
А. Бондаренко  вивчала  вплив  правової  ментальності  на  українську  культуру,
О. Данильян  досліджував  формування  правової  культури  етносу,
Ю. Калиновський  –  особливості  правосвідомості  українців,  П. Кравченко  –
ментальність в системі державотворчих процесів а С. Сливка виділив основні
ментальні  атрибути  вітчизняного  позитивного  права.  Б. Кістяківський  та
П. Юркевич розглядали право не  лише як  раціональне,  а  й як  ірраціональне
явище  дійсності,  описали  такі  ментальні  архетипи,  як  неправда  і
справедливість,  суспільна  і  приватна  користь,  досліджували  проблему
співвідношення  права  і  загальнолюдських  потреб.  М. Попович  значну  увагу
приділяв аналізу владного виміру етнічного буття, вивчав архетип свободи-волі,
його  вплив на  етногенез  нації.  В.Храмова  у  фундамент української  правової
ментальності заклала уявлення про волю, правду, долю.
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Попри  очевидні  успіхи  вітчизняної й  зарубіжної правознавчої та
філософської науки у сфері вивчення правової ментальності, все ж соціально-
філософське  дослідження цього  соціального  феномена як  чинника  сучасного
державотворення відсутнє. 

Соціально-філософське  дослідження  правової  ментальності  має  важливе
значення для адекватного розуміння альтернатив моделі суспільного розвитку,
яка  загрожує  втратою  вітчизняної  культури,  національної  ідентичності  та
процесу розбудови державно-правових інститутів у сучасній Україні.

Зв'язок  роботи з  науковими  програмами,  планами,  темами.
Дисертаційна  робота  виконана  на  кафедрі  філософії  Полтавського
національного  педагогічного  університету  імені  В.Г.Короленка  у  межах
комплексної  науково-дослідницької  теми  «Культурно-історична  детермінація
розвитку  людського  потенціалу  в  процесі  формування  громадянського
суспільства  в  Україні», номер  державної  реєстрації  0116U002584.  Тема
дисертаційного  дослідження  затверджена  Вченою  радою  ПНПУ  імені
В.Г.Короленка (протокол № 5 від 27 листопада 2014 року).

Мета  і  завдання  дослідження.  Метою  роботи  є  системний  соціально-
філософський  аналіз  правової  ментальності  українського  етносу,  розкриття
основних напрямів її впливу на вітчизняні державотворчі процеси. 

Означена мета потребує послідовного розв'язання наступних завдань:
-  розкрити  термінологічний  апарат  дослідження  вітчизняної  правової

ментальності; 
- здійснити комплексний аналіз сутності поняття «правова ментальність»,

визначити її структуру та методологію дослідження;
- проаналізувати основні напрямки сучасних досліджень цього соціально-

філософського феномена;
- відслідкувати чинники стресоґенезу вітчизняної правової ментальності в

державотворчому дискурсі;
-  охарактеризувати  правову  ментальність  як  чинник  суспільного  буття

українського соціуму в процесі державотворення;
- розкрити зміст ідей правди-справедливості,  волі-свободи та братерства-

рівності  як  основи  формування  новітньої  ідеології  національного
державотворення;

-  показати  роль  та  трансформації  вітчизняної  правової  ментальності  в
контексті глобалізаційних та євроінтеґраційних процесів;

- проаналізувати особливості рецепції українським соціумом європейських
цінностей як інструмента його трансформацій у державотворчому дискурсі.

Об’єктом дослідження є ментальність як категорія соціальної філософії.
Предмет  дослідження – соціально-філософський  феномен  правової

ментальності  українського  етносу  як  чинника  сучасного  вітчизняного
державотворення.

Теоретико-методологічними засадами дослідження є праці вітчизняних і
зарубіжних  філософів,  правознавців, фахівців  у  галузі  методології  науки.  В
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основу наукової роботи покладено комплекс філософських, загальнонаукових та
спеціальних юридичних методів і принципів. 

Пріоритет у дисертації надається екзистенційно-антропологічному підходу,
підґрунтям якого є інтерсуб'єктність.

У процесі дослідження використовувалися:
-  принципи  системності,  цілісності,  єдності  історичного  і  логічного,

детермінізму,  розвитку  і  взаємозв'язку,  які  визначили  методологічний
інструментарій дисертації;

-  порівняльно-критичний  аналіз  розвитку  різних  напрямків  дослідження
стереотипів правової ментальності дав змогу не тільки всебічно їх розглянути,
але і виявити проґалини в даних дослідженнях;

-  екзистенційно-феноменологічний  підхід  – при  розкритті  сутності  та
факторів  формування  правової  ментальності  українського  етносу  в  контексті
державотворчих процесів;

-  методи  структурного  функціоналізму  й  синергетики  – при  аналізі
української правової ментальності в процесі розбудови державно-правових та
соціальних інститутів;

- герменевтичний метод – при встановленні місця правової ментальності у
новітньому  процесі  формування  архетипів  українського  етносу  у  галузі
політики і права;

-  метод моделювання  –  при формуванні  та  пошуках оптимальної  моделі
побудови національної держави в контексті змісту політико-правових архетипів
вітчизняного етносу.

У роботі використовувався методологічний потенціал праць таких західних
вчених  у  галузі  соціальної  філософії  та  філософії  права:  П. Амселека,
Дж. Бермана,  Ж. Бодріяра,  М. Вебера,  Л. Вітгенштейна,  Р. Дворкіна,
А. Кауфмана,  М. Мюллера,  К. Попера,  А. Рулана,  Е. Фехнера,  Л. Фуллера,
Ю. Хабермаса, Г. Харта, Р. Циппеліуса, К.Г. Юнга та ін.

Дотримання  принципу  об'єктивності  сприяло  використанню  автором
різних статистичних та інформаційних соціальних даних, матеріалів наукових
конференцій, результатів соціологічних досліджень.

Наукова новизна дослідження полягає в цілісній реконструкції сутності,
змісту та спрямованості правової ментальності, визначенні її ролі, специфіки та
світоглядного  й  методологічного  значення  для  сучасного  вітчизняного
державотворення.  Автором  запропонована  загальна  концепція її  реалізації  в
соціально-філософському  пізнанні  та  практичному  перетворенні  вітчизняної
правової дійсності. 

Новизна  наукових  результатів  міститься  у  таких  положеннях,  які
виносяться на захист:

Уперше:
 визначено  сутність  правової  ментальності  як  сукупності стійких

структур  глибинного  рівня  колективної  та  індивідуальної  свідомості  й
підсвідомості,  що  формують устремління,  нахили,  орієнтири,  поведінкові
автоматизми людей у сфері праворозуміння та юридично значимої діяльності,
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загальновизнані  етико-моральні  та  правові  цінності  конкретного  етносу,
суспільну юридичну психологію в її повсякденному діяльнісному прояві;

 встановлено,  що  розроблена  на  основі  політико-правових  ідей
правди-справедливості,  волі-свободи,  братерства-рівності  ідеологія
національного  державотворення  в  довгостроковій  перспективі  сприятиме
подоланню деструктивних у державотворчому дискурсі шаблонів вітчизняного
етносу  (анархізму  ,  правового  нігілізму  поєднаного  з  правовим  ідеалізмом,
непотизму, громадянської пасивності, абсентеїзму, корупції, героїзації окремих
різновидів злочинної діяльності правопорушників, зневажливого ставлення до
державної власності тощо);

 експліковано  основну  причину  деформації  вітчизняної  правової
ментальності  – стресоґенез,  до основних чинників якого належать: «межове»
становище  українців,  тривала  відсутність  власної  національної  держави,
столітнє  перебування  українського  селянства  у  стані  особистої  несвободи
(кріпацтва),  перебування  українських  земель  та  населення  у  складі  СРСР,
ведення  на  території  України  масштабних  військових  дій,  аварія  на
Чорнобильській АЕС, розпад СРСР. 

Набуло подальшого розвитку: 
 осмислення перспектив  участі  вітчизняного  соціуму  в

глобалізаційних  та  євроінтеґраційних  процесах  у ментально-правовому
дискурсі,  зокрема, встановлено європейський  характер  вітчизняної  правової
ментальності та відзначено її специфіку, зумовлену стресогенезом та межовим
ареалом проживання українського етносу, конструктивний вплив на неї з боку
європейського соціокультурного простору, малу ймовірність кардинальної зміни
її основних настанов у найближчій перспективі;

 дослідження  процесів  рецепції  та  інституціалізації  європейських
політико-правових  цінностей  (демократії,  верховенства  права,  прав  людини,
гідності,  толерантності,  самореалізації,  миру  тощо)  як  інструментів  для
подолання  контрпродуктивних  у  державотворчому  контексті  автоматизмів
українського етносу;

 систематизація правових  ідей  правди-справедливості,  волі-свободи,
братерства-рівності в бутті нації, їх конструктивний та деструктивний вплив на
формування  поведінкових  автоматизмів  у  сфері  праворозуміння  та
державотворчі процеси на українських етнічних землях.

Уточнено:
 структурування правової ментальності (психоенергетичний, архетипний і

логічний рівні);
  роль  та  імперативність  правової  ментальності  як  носія  життєвих

людських значущих змістів, зокрема, показано їі значущість у розвитку таких
негативних  суспільно-психологічних  та  політико-правових  явищ  як
злочинність, корупція, непотизм, абсентеїзм, громадська пасивність українців;
основні  напрямки  досліджень  правової  ментальності  у  вітчизняній  та
зарубіжній науковій думці.
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Теоретичне  та  практичне  значення  отриманих  результатів
дослідження визначається  тим,  що  в  ньому  вперше  у  соціальній  філософії
запропоновано цілісний об'єктивний та ідеологічно не заангажований підхід до
української правової ментальності,  у межах якого виявлено роль та значення
цього  соціально-філософського  феномена  в  процесі  вітчизняного
державотворення.  Результати  дослідження  можуть  бути  використані:  для
прогнозування наслідків системних реформ в різних сферах суспільного життя,
що  в  даний  час  реалізуються  в  Україні чи  будуть  реалізовуватись  у
майбутньому; при розробці законопроектів у суспільно-значимих сферах життя
нації,  у  тому числі,  спрямованих на побудову в Україні  ефективної  правової
соціальної держави та розвиненого громадянського суспільства, а також заходів
спрямованих  на  європейську  інтеграцію  нашої  держави;  під  час  створення
нових чи удосконалення існуючих  правоохоронних органів; в ході здійснення
заходів  з  розробки  державної  правової  ідеології.  Дисертаційна  робота  й
опубліковані  на  її  основі  матеріали  можуть  бути  використані  в  процесі
викладання  курсів  «Філософія»,  «Соціальна  філософія»,  «Політологія»,
«Соціологія»,  «Етнопсихологія»,  «Теорія  держави  і  права»,
«Етнодержавознавство», а також спецкурсів з відповідної проблематики. 

Особистий  внесок  здобувача.  Дисертація  є  самостійною  науковою
роботою  автора.  Висновки,  положення  щодо  наукової  новизни  і  ключові
результати,  які  увійшли  до  дисертації  і  становлять  предмет  захисту  були
отримані  здобувачем  самостійно. Використані  у  дисертації  ідеї,  гіпотези  та
положення інших авторів мають відповідні посилання.

Апробація  результатів  дослідження відбувалась  під  час  обговорення
концепції  дисертаційного  дослідження  на  засіданнях  кафедри  філософії
Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка,
ряді  всеукраїнських  та  міжнародних  конференцій,  а  саме:  ХІ  Міжнародна
науково-практична  конференція  «Релігія,  релігійність,  філософія  та
гуманітаристика  у  сучасному  інформаційному  просторі:  національний  та
інтернаціональний  аспекти»  (м.  Рубіжне,  29-30  грудня  2015  року);  ІІІ
Міжнародна  науково-практична  конференція  «Людина  віртуальна:  нові
горизонти»  (м.  Рубіжне,  30-31  грудня  2016  року);  ХІІ  Міжнародна  науково-
практична конференція «Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку
гуманітарного знання у сучасному інформаційному просторі: національний та
інтернаціональний  аспекти»  (м.  Рубіжне,  30-31  травня  2016  року);
Всеукраїнська наукова конференція «Сучасне науково-антропологічне знання як
основа життєвої стійкості української людини» (м. Київ, 6-7 жовтня 2017 року);
Міжнародна  науково-практична  конференція  «Теорія  і  практика  актуальних
наукових  досліджень»  (м.  Львів,  27-28  жовтня  2017  року);.  Міжнародна
науково-практична конференція «Теорія і практика сучасної науки» (м. Дніпро,
24-25  лютого  2017  року),  ІІ  Міжнародна  науково-практична  конференція
«Сучасні  тенденції  розвитку  науки»  (м.  Ужгород,  23-34  грудня  2017  року),
Міжнародна науково-практична конференція «Формальна і неформальна освіта
у вимірах педагогіки добра Івана Зязюна» (Полтава, 5–6 березня 2018 року).
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Публікації.  Результати дослідження висвітлені  у п’ятнадцятьох наукових
працях,  у  тому числі  1  стаття в іноземному фаховому виданні  та 6 статей у
фахових  наукових  виданнях  України  з  філософських  наук,  з  яких  5  –  у
виданнях, які внесені до міжнародних наукометричних баз та 5 – у збірниках
наукових праць і матеріалах наукових конференцій.

Структура та обсяг роботи  визначається метою, завданнями та логікою
дослідження. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, що включають
вісім  підрозділів,  висновків  і  списку  використаних  джерел.  Загальний  обсяг
дисертації  – 230 сторінок (з додатками), з них 185 основного тексту.  Список
використаних джерел становить 25 сторінок і нараховує 296 найменувань, з них
14 іноземними мовами. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
У вступі обґрунтовується актуальність теми дисертації, сформульовані мета

і завдання, визначаються об’єкт та предмет дослідження, подається методологія
їх  вивчення,  окреслюється  наукова  новизна  отриманих  результатів,
характеризується теоретична та практична цінність дисертаційної роботи.

У першому розділі – «Методологічні та теоретичні основи дослідження
вітчизняної  правової  ментальності»   –  аналізується  категоріальний  та
методологічний  апарат,  що  використовується  в  процесі  осмислення  правової
ментальності, а також розкриваються окремі аспекти її дослідження сучасними
науковцями.

У  підрозділі  1.1.  «Термінологічний  апарат  дослідження» визначені
основні поняття, що розкривають суть правової ментальності, встановлюється
їх співвідношення.

У підрозділі  розкрито поняття «ментальність» як систему психологічних
домінант сукупності  індивідів певного етносу, що проявляється в їх свідомій
діяльності, зокрема і державотворчій та «менталітет» – сукупність свідомих та
підсвідомих  символів,  цінностей  відчуттів  та  уявлень  певного  етносу,  що
практично не проявляються в повсякденній діяльності людини, а являє собою її
внутрішню картину світу. Показані відмінності цих категорій. Встановлено, що
ментальність є невід'ємною складовою системи переконань, уявлень і поглядів
особистості чи соціальної групи. Її структурними елементами є  автоматизми як
система  мимовільних,  неусвідомлюваних  елементів  свідомої  діяльності
людини,  специфічних  поведінкових  настанов,  що  визначають  певну
послідовність дій індивіда в тій чи іншій життєвій ситуації (у першу чергу  –
юридично значимій).

Оскільки суспільна свідомість містить у своїй структурі правову ідеологію та
правову психологію, як складові елементи, то до її складу належить і правова
ментальність,  функціонуюча  на  несвідомому та  свідомому рівнях.  На  основі
цього відстоюється позиція, що державотворення – це свідома, цілеспрямована
діяльність  українського  етносу,  поєднана  з  іншими  формами  соціальної
практики,  налаштована  на  створення  власної  національної  держави  та
забезпечення її життєдіяльності.
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У  підрозділі  1.2.  «Сутність,  структура  та  методологія  дослідження
правової  ментальності» дається  визначення  цієї  категорії,  охарактеризовані
різні підходи до встановлення її рівнів, розкриті основні методи та принципи,
що використовувалися в процесі написання дисертаційної роботи.

Виходячи  із  сутності  та  природи  правової  ментальності  пропонується  її
авторське  тлумачення  як  сукупності  стійких  структур  глибинного  рівня
колективної  та  індивідуальної  свідомості  й  підсвідомості,  що  формують
устремління,  нахили,  орієнтири,  поведінкові  автоматизми  людей  у  сфері
правничої  науки  та  юридично  значимої  діяльності,  загальновизнані  етико-
моральні  та  правові  цінності  конкретного  етносу,  суспільну  юридичну
психологію в її  повсякденному діяльнісному прояві.  Виділено  три основні  її
рівні:  психоенергетичний  (поле),  архетипний  (образи)  і  логічний  (поняття).
Аргументовано,  що  предметом  даного  дослідження  є  архетипний  рівень,  як
такий,  що найбільш повно відображає  зміст  політико-правових  автоматизмів
українського етносу в контексті національного державотворення.

Встановлено,  що  вивчення  правової  ментальності  як  соціально-
філософського  феномену  базується  на  застосуванні  міждисциплінарного
підходу наукового пізнання та використанні досягнень філософії, культурології,
історії,  антропології,  соціальної  й етнічної  психології,  соціології,  політології,
етнології та правознавства. 

У підрозділі 1.3. «Проблема формування та змісту основних етнічних
стереотипів  у  сфері  праворозуміння  в  сучасній  науковій  літературі»
визначені основні напрями вивчення правової ментальності в сучасній науці.

З'ясовано, що переважна більшість сучасних дослідників намагаються дати
визначення  категорії  правової  ментальності  стосовно  українського  етносу,
відслідкувати  її  характерні  риси  та  основні  архетипи,  визначити  історичні
умови  формування,  пропонуються  окремі  шляхи  подолання  деструктивних
проявів.  При  розгляді  чинників  формування  ментальності  більшість  вчених
виділяє  культурулогічні  та  матеріальні  фактори,  які  необхідно  розглядати
комплексно.  До  основних  архетипів  вітчизняної  правової  ментальності
українські вчені відносять волю, правду, долю. На противагу цьому підходу в
дисертації  пропонується  розглядати  основні  ментально-правові  автоматизми
українців  у  комбінації  правда-справедливість,  воля-свобода,  братерство-
рівність.

У науковій літературі практично відсутній аналіз чинників її стресоґенезу,
відмінностей  в  ментально-правових  настановах  жителів  окремих  регіонів
держави та представників різних соціальних прошарків, не достатньо вивчена
проблема  революційного  формування  поведінкових  настанов  в  контексті
державотворчих процесів.  Відсутні  і  серйозні  розвідки з проблем ментально-
правових  змін  під  впливом  глобалізаційних  та  євроінтеграційних  процесів,
впливу  правових  поведінкових  стереотипів  на  державотворення  (особливо  в
період 2013-2018 років). 

У  другому  розділі  – «Суспільно-історична  обумовленість  специфіки
української  правової  ментальності» –  висвітлено  основні  чинники
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формування психічних настанов вітчизняної правової ментальності, їх зміст та
можливості корекції з допомогою суспільної ідеології.

У  підрозділі  2.1.  «Стресогенез  як  смислогенеруючий  чинник
формування  української  правової  ментальності» характеризується  явище
стресогенезу української правової ментальності та його наслідки. 

Доведено, що політико-правові настанови українського етносу, як і будь-які
інші поведінкові стереотипи, формуються під впливом різноманітних зовнішніх
чинників. Оскільки, в останні кілька десятиліть протікання «соціального» часу
значно пришвидшилося,  то  пришвидшився  і  процес  формування  ментальних
автоматизмів українців.

У  підрозділі  з'ясовано,  що  на  формування  поведінкових  шаблонів
українського  етносу  в  сфері  праворозуміння  суттєвий  вплив  мають  чинники
ментального  стресогенезу,  що  впродовж  значного  хронологічного  проміжку
діяли  на  території  його  розселення.  Автором  установлено:  ментальний
стресогенез – це процес формування політико-правової специфіки українського
етносу  під  впливом  подій  та  явищ  його  суспільно-історичного  розвитку,
факторів  географічного  розташування  та  особливостей  навколишнього
природного  середовища,  які  протягом  тривалого  часу  активно сприймаються
соціальною спільнотою, і, як наслідок, зумовлюють трансформації в її змісті. 

Установлена  пряма  залежність  між  чинниками  стресогенезу  та  змістом
окремих  політико-правових  стереотипів  українського  етносу  в
державотворчому  дискурсі.  Під  впливом  межового  становища  українських
етнічних  земель  сформувались  вітчизняний  інтровертивний  індивідуалізм,
громадянська  пасивність,  схильність  до  об'єднання  в  малі  соціальні  форми,
правовий нігілізм. Тривалий період бездержавності нації зумовив формування
анархізму,  скептичне  ставлення  до  правосуддя  та  правоохоронних  органів,
обмежені  можливості  до  захисту  власних  прав  у  державних  інституціях;
багаторічне  перебування  українського  селянства  у  стані  кріпацтва  поглибило
такі  поведінкові  стереотипи  як  громадянська  пасивність,  громадоцентризм,
«втеча  від  свободи»,  корупція,  непотизм;  період  перебування  українських
земель у складі  СРСР та масові  репресії  30-40-их років,  штучні  голодомори,
аварія  на  ЧАЕС  спричинили  виникнення  правового  нігілізму,  анархізму
поєднаного  з  етатизмом,  непотизму,  негативного  ставлення  до  державної
власності,  панічного страху перед правоохоронними органами та недовіру до
них;  розпад  радянської  держави у  1991  році  залишив у  народній  свідомості
глибокий слід у вигляді «пролетарського реваншизму», заперечення законності
здобуття  Україною незалежності,  вимоги  про  повернення  до  «справедливого
комуністичного устрою» та «соціалістичної законності».

Підрозділ  2.2.  «Культурні  особливості  українських  правових
автоматизмів» присвячений  аналізу  змісту  поведінкових  автоматизмів
українців у галузі праворозуміння.

Встановлено,  що  поведінкові  стереотипи  українського  етносу  мають
суперечливий,  іноді,  взаємовиключний  характер.  Анархізм  в  суспільній
свідомості українців поєднується з етатизмом; правовий нігілізм  – з правовим
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ідеалізмом;  засудження  злочинної  діяльності  супроводжується  героїзацією
окремих  категорій  злочинців;  критичне  ставлення  до  хабарництва  ніяк  не
впливає  на  маштаби  його  поширення;  надзвичайна  повага  до  «малих  форм
соціального життя», зокрема громади, не виключає різко негативного ставлення
до  сусідів,  що може супроводжуватись  навіть  правопорушеннями щодо  них;
глибокий  пієтет  перед  приватною  власністю  супроводжується  запереченням
комунальної та державної.

У підрозділі  обгрунтовано,  що відповідно із  законом єдності  і  боротьби
протилежностей, суперечність є коренем будь-якого руху як саморуху, коренем
життєвості,  саме  вона є  всезагальним  принципом  саморозвитку.  Тому  –
внутрішня суперечність змісту українських ментально-правових автоматизмів є
не  стільки  вадою,  скільки  джерелом  розвитку  етносу  та  його  національної
держави.  Проте,  для  того,  щоб  процес  еволюції  вітчизняного  державного
організму  став  стабільним,  контрольованим  та  прогнозованим,  необхідним  є
вироблення ефективної правової ідеології.

Підрозділ  2.3.  «Генеза  суспільних  ідеослів  воля-свобода,  правда-
справедливість,  братерство-рівність»  розкриває  суть вітчизняного
суспільного  ідеалу  та  в  загальних рисах  окреслює зміст  суспільної  ідеології
національного  державотворення,  що  має  стати  інструментом  корекції
наповнення ментально-правових стереотипів українців.

Автором  обгрунтовано,  що  деструктивні  поведінкові  автоматизми
українського етносу сформувалися і під впливом дії чинників стресогенезу та
можуть бути скореговані з допомогою суспільної правової ідеології державного
будівництва,  яка  має  ґрунтуватися  на  ідеях  правди-справедливості,  волі-
свободи,  рівності-братерства.  Розроблена  ідеологія  повинна  спиратися  на
найбільш стійкі конструктивні настанови національної правової ментальності,
органічно доповнюючи та ідейно обгрунтовуючи їх.  Правда розглядається як
адекватність уявлень індивіда про світ об’єктивної реальності. Справедливість є
авторитетним критерієм встановлення відповідності  між характером людської
діяльності  та  її  оцінкою  соціальною  спільнотою.  Воля  як  філософський
феномен є здатністю індивіда цілеспрямовувати і мобілізовувати свої психічні
та  фізичні  сили  на  досягнення  мети,  що постає  в  процесі  його  діяльності  і
вимагає свідомого подолання як суб'єктивних, так і об'єктивних труднощів та
перешкод. Свобода – здатність індивіда діяти на власний розсудок відповідно до
пізнання  необхідності  законів  суспільного  буття  з  метою  задоволення  своїх
потреб та інтересів. Братерство (солідарність) це консолідація соціуму з метою
досягнення спільних цілей, несення солідарної відповідальності за результати
колективної  діяльності.  Рівність  же  забезпечує  однаковий  соціальний  статус
всіх індивідів у соціумі та робить можливою таку консолідацію. 

Сформульовано висновок, згідно з яким розробка на основі вказаних ідей
суспільної  ідеології  національного  державотворення  в  довгостроковій
перспективі  сприятиме  конструктивній  трансформації  політико-правових
автоматизмів українського етносу та подоланню таких негативних стереотипів
як правовий нігілізм, анархізм, громадянська пасивність, корупція тощо.
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Третій  розділ  – «Українська  правова  ментальність  у  контексті
євроінтеграційних  та  глобалізаційних  процесів» висвітлює  трансформації
української  політико-правової  ментальності  під  впливом  глобалізації  та
євроінтеграції.  Розкрита  проблема  інституціалізації  європейських  правових
цінностей у вітчизняному соціумі та їх вплив на зміст поведінкових настанов
етносу.

У  підрозділі  3.1.  «Україна  –  це  Європа:  ментальна  спорідненість»
обгрунтовується  теза  про  європейський  характер  української  правової
ментальності,  важливість  зміни  українським  суспільством  та  державою
цивілізаційного та зовнішньополітичного вектору розвитку. 

Українські етнічні землі у підрозділі розглядаються як невід’ємна частина
європейської  цивілізації  в  її  східно-православному  (межовому)  варіанті.
Встановлено,  що в  цілому європейська  за  своєю суттю вітчизняна  політико-
правовова ментальність має певні специфічні риси пов’язані з її лімітрофним
характером:  інтровертивний,  ірраціональний,  кордоцентричний індивідуалізм;
примат  Правди  та  Істини  над  Законом;  відсутність  уявлення  про  працю  як
джерело збагачення; негативне ставлення до державної власності; розвинений
патерналізм виражений в ідеї  «отамана з материнськими рисами». Доводиться
теза  про  можливість  органічного  поєднання  та  взаємодоповнення
кордоцентричної  української  ментальності  та  раціоналістичного  за  своїм
характером світобачення західних європейців.

Встановлено,  що  в  довгостроковій  перспективі  впливи  європейської
правової  ментальності  стануть  інструментом  подолання  значної  кількості
контрпродуктивних  в  державотворчому  дискурсі  українських  поведінкових
стереотипів,  які  сформувалися  в  результаті  дії  чинників  стресогенезу.
Вітчизняна правова ментальність здатна збагатити європейську правосвідомість
уявленням  про  примат  «духу  закону»  над  його  «буквою» (власне  офіційною
правовою нормою).

Сформульовано  висновок,  відповідно  до  якого  традиційний  український
консерватизм та селянськість в поєднанні з  «межовістю» дозволить уникнути
етносу втрати національної ідентичності під впливом глобалізаційних процесів.
Натомість тривалий період бездержавності і, відповідно, «юність» української
національної  держави  в  перспективі  дозволить  їй  швидко  та  безболісно,  в
порівнянні  з  державами  «Старої  Європи»,  стати  повноправним  суб'єктом
глобалізованого світу.

Підрозділ 3.2.  «Європейські  цінності  як важіль впливу,  мотивації  та
спонукання» присвячений аналізу змісту основних європейських цінностей та
їх  потенційному  впливу  на  формування  етнічних  правових  автоматизмів
українців.

Обґрунтовано,  що  рецепція  європейських  політико-правових  цінностей
може  стати  інструментом  конструктивного  впливу  на  вітчизняні  поведінкові
стереотипи у сфері праворозуміння. Особливо це актуально на сучасному етапі
еволюції українського соціуму, під час так званого  «перехідного періоду» між
пострадянською  та  європейською  епохою  його  буття.  На  сьогодні  в  надрах
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спільноти відбувається формування та утвердження нових, а також інкорпорація
європейських суспільних цінностей та ідеалів.

Встановлено,  що  пріоритетне  значення  в  контексті  національного
державотворчого  процесу  матимуть  постматеріалістичні  цінності  українців,
ментальною основою яких є немеркантильне ставлення до праці,  відсутність
потягу до збагачення та  накопичення  капіталу,  пріоритет  духовних звершень
над  матеріальними.  Глибокий  вплив  на  вітчизняні  суспільні  трансформації
матимуть  такі  цінності  як  справедливість,  свобода,  рівність,  солідарність,
демократія,  верховенство  права,  права  людини,  гідність,  толерантність,
плюралізм, самореалізація, мир.

Інституціалізація цих цінностей, як доведено в дисертації, у вітчизняному
соціумі  разом  з  правовою  ідеологією  національного  державотворення  в
довгостроковій перспективі стане фактором подолання деструктивних правових
настанов  українського  етносу:  правового  нігілізму  поєднаного  з  правовим
ідеалізмом,  анархізму  поєднаного  з  етатизмом,  непотизму,  абсентеїзму,
громадянської пасивності, корупційних традицій та зневажливого ставлення до
державної та комунальної власності з боку громадян. 

Узагальнення  результатів  наукового  дослідження  дає  підстави  для  таких
висновків:

1.  На  основі  комплексного  соціально-філософського  аналізу  проблеми
обґрунтовано,  що  правова  ментальність  –  це  сукупність  стійких  структур
глибинного рівня колективної та індивідуальної свідомості й підсвідомості, які
формують устремління,  нахили,  орієнтири,  поведінкові  автоматизми людей у
сфері праворозуміння та юридично значимої діяльності, загальновизнані етико-
моральні  та  правові  цінності  конкретного  етносу,  суспільну  юридичну
психологію в її повсякденному діяльнісному прояві. 

2.  Доведено,  що  розроблена  на  основі  політико-правових  ідей  правди-
справедливості,  волі-свободи,  братерства-рівності  ідеологія  національного
державотворення,  за  умови тривалого  та  інтенсивного  впливу  на  вітчизняну
суспільну  свідомість,  стане  вагомим  чинником  продуктивної  трансформації
національних  автоматизмів  у  сфері  праворозуміння  та  корекції  наслідків
стресогенезу  («радянської  правової  ментальності»,  комплексів  меншовартості
та  жертви,  нездатності  до  захисту  власних  прав  та  інтересів  в  державних
інституціях, громадянської пасивності).  

3.  Експліковано  головну  причину  деформації  вітчизняної  правової
ментальності – стресогенез.  Аргументовано, що основними факторами такого
впливу  є  «межове»  становище  українців,  яке  зумовлене  географічним
розташуванням їх етнічних земель на кордоні між Сходом та Заходом, Північчю
та Півднем, Європою та Азією; відсутність упродовж кількох століть власної
національної держави, розділення українських земель разом із їх населенням
між різними державами; тривале перебування українського селянства  у стані
особистої несвободи (кріпацтва); перебування українських земель та населення
у складі СРСР; проведення на території України масштабних військових дій,
особливо в ході Другої світової війни; аварія на Чорнобильській АЕС; значне



16

стресове  навантаження на  колективне  несвідоме  окремих категорій  громадян
мав  розпад  СРСР,  наслідки  якого  ми  відчули  в  контексті  подій  Революції
Гідності та збройного протистояння в Донецькій та Луганській областях.

4. Обґрунтовано європейський характер вітчизняної правової ментальності,
специфіка якої пов'язана із «лімітрофним» (межовим) становищем українських
етнічних  земель  між  цивілізаційними  Європою  та  Азією.  Конструктивний
вплив  на  неї  з  боку  європейського  соціокультурного  простору  є  додатковим
фактором  подолання  «радянського  менталітету»,  правового  нігілізму,
негативного  ставлення  до  державної  та  комунальної  власності,  корупції  та
розкрадань. 

5.  Проведено  аналіз  процесів  рецепції  та  інституціалізації  європейських
політико-правових  цінностей:  демократії,  верховенства  права,  прав  людини,
гідності,  толерантності,  самореалізації,  миру  як  інструментів  для  подолання
контрпродуктивних  у  державотворчому  контексті  стереотипів  українського
етносу  («радянської  правової  ментальності»,  анархізму,  етатизму,  правового
нігілізму  та  правового  ідеалізму,  громадянської  пасивності,  абсентеїзму,
корупції, зневажливого ставлення до державної власності). 

6.  Здійснено  систематизацію правових  ідей  правди-справедливості,  волі-
свободи, братерства-рівності в бутті нації, їх конструктивний та деструктивний
вплив  на  формування  поведінкових  автоматизмів  у  сфері  праворозуміння  та
державотворчі  процеси  на  українських  етнічних  землях.  Стереотип  правди-
справедливості  ґрунтується  на  прадавніх  народних  традиціях  та  морально-
етичних імперативах і протиставляється в народній правосвідомості писаному
(офіційному)  Закону,  що  безпосередньо  пов'язаний  з  негативним,  в  очах
українців, уявленням  про  державу  –  чужорідну  та  жорстоку  силу,  яка  (на
відміну  від  родини  та  власної  громади)  ніколи  не  зрозуміє  та  не  допоможе
індивіду.  Аргументовано,  що  саме  з  цих  уявлень  і  розвинувся  український
правовий  нігілізм,  часто  поєднаний  із  правовим  ідеалізмом.  Це  зумовлює
виникнення  в  суспільній  свідомості  певного  когнітивного  дисонансу.
Автоматизм  свобода-воля  визначає  схильність  нації  до  демократизму  та
народовладдя,  з  одного  боку,  та  анархізму,  з  іншого.  Настанова  рівності-
братерства  визначає  егалітаризм  українського  народу,  але  в  історичній
ретроспективі, часто буває однією з причин втрати національної державності.

7.  У  структурі  правової  ментальності  виділено три  рівні:
психоенергетичний  (поле),  архетипний  (образи)  і  логічний  (поняття).
Аргументовано  при  цьому,  що  базовим  для  формування  поведінкових
автоматизмів  українського  етносу  в  державотворчому  дискурсі  є  архетипний
(образний) рівень. 

8.  Висвітлено  роль  та  імперативність  правової  ментальності  як  носія
життєвих людських значущих змістів, її значення у розвитку таких негативних
та  політико-правових  явищ  як  злочинність,  корупція,  непотизм,  абсентеїзм,
громадська  пасивність  українців.  Доведено,  що  до  конструктивних  у
державотворчому  контексті  поведінкових  автоматизмів  вітчизняної
ментальності  належать  такі:  повага до  праці  та  права  приватної  власності;
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високий  авторитет  сім'ї,  територіальної  громади,  жінки-матері; гуманність
карної  системи тощо.  Водночас  проявляються  і  деструктивні  поведінкові
настанови: правовий нігілізм; уявлення про державну та комунальну власність
як  про  «нічию»;  відсутність  поваги  до  держави  та  її  органів;  схильність  до
правопорушень  та  героїзація  злочинного  життя;  надзвичайно  глибоке
укорінення  корупції.  Ці  негативні стереотипи  потребують  корегування  з
допомогою впровадження загальнодержавної правової ідеології  та ефективної
системи політико-правового виховання молоді.

9. Проілюстровані основні результати досліджень правової ментальності у
вітчизняній та зарубіжній науковій думці. Констатовано відсутність ґрунтовної
соціально-філософської  праці,  присвяченої  вивченню  правової  ментальності
українського  етносу  в  державотворчому  дискурсі,  чинників  її  стресогенезу,
наслідків їх дії та методології усунення цих наслідків. 
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Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за
спеціальністю  09.00.03  –  Соціальна  філософія  та  філософія  історії.  –
Полтавський  національний  педагогічний  університет  імені  В.Г. Короленка.  –
Полтава,  2019;  ДВНЗ  «Переяслав-Хмельницький  державний  педагогічний
університет імені Григорія Сковороди». – Переяслав-Хмельницький, 2019.

У  дисертації  дається  визначення  і  розкривається  роль  правової
ментальності українського етносу в державотворчих процесах на вітчизняних
теренах.  Аргументовано,  що  до  конструктивних  поведінкових  автоматизмів
вітчизняної  ментальності  в  державотворчому  дискурсі  належать:  повага  до
праці  і  права  приватної  власності;  високий  авторитет  сім'ї,  територіальної
громади,  жінки-матері;  гуманність  кримінальної  системи.  Водночас
деструктивні поведінкові установки (правовий нігілізм, уявлення про державну
та комунальну власність як про «нічию», відсутність поваги до держави та її
органів,  схильність  до  правопорушень  і  героїзація  злочинного  життя,
надзвичайно  глибоке  укорінення  корупції)  вимагають  корекції  за  допомогою
впровадження  суспільної  правової  ідеології  і  ефективної  системи  політико-
правового виховання молоді.

Осмислення перспектив участі вітчизняного соціуму в глобалізаційних та
євроінтеграційних процесах у ментально-правовому дискурсі, дало можливість
встановити:  європейський  характер  вітчизняної  правової  ментальності,
специфіка якої пов'язана з «прикордонним» становищем українських етнічних
земель між Європою і Азією; конструктивний вплив на неї з боку європейського
соціокультурного  та  цивілізаційного  простору,  який  є  додатковим  чинником
подолання  «радянського  менталітету»,  правового  нігілізму,  негативного
ставлення до державної і комунальної власності, корупції і розкрадання; малу
ймовірність кардинальної зміни її основних установок, базових правових ідей в
найближчій перспективі; необхідність збереження під дією глобалізаційних та
євроінтеграційних  впливів  власної  ментально-правової  самобутності,
національних традицій в сфері праворозуміння.

Доведено,  що  рецепція  вітчизняним  соціумом  європейських  політико-
правових  цінностей  у  перспективі  стане  важливим  фактором  для
конструктивних  його  трансформацій  у  державотворчому  контексті.
Інституціалізація та глибоке укорінення в національній культурі ідей демократії,
верховенства  права,  прав  людини,  гідності,  терпимості,  самореалізації,  миру
стануть  фактором  подолання  контрпродуктивних  політико-правових
автоматизмів української ментальності.

Ключові  слова: анархізм,  бездержавність,  громадянська  пасивність,
державотворення,  етнос,  європейські цінності,  ментальні  деформації,  правова
ідеологія, правова культура, правова ментальність, правова свідомість, правовий
нігілізм, соціум, цивілізаційний простір, чинники стресогенезу.

Штепа А.А. Правовая ментальность украинского этноса как фактор
современного отечественного государствообразования. – Рукопись, 230 с.
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Диссертация на соискание ученой степени кандидата философских наук по
специальности  09.00.03  – Социальная  философия  и  философия  истории.  –
Полтавский национальный педагогический университет имени В. Г. Короленко.
–  Полтава,  2019;  ГВУЗ  «Переяслав-Хмельницкий  государственный
педагогический университет имени Григория  Сковороды».  – Переяслав-
Хмельницкий, 2018.

В  диссертации  дается  определение  и  раскрывается  роль  правовой
ментальности  украинского  этноса  в  государствообразующих  процессах  в
отечественном  пространстве.  Аргументировано,  что  к  конструктивным
поведенческим автоматизмам национальной ментальности  в  государственном
дискурсе относятся уважение к труду и праву частной собственности; высокий
авторитет  семьи,  территориальной  общины,  женщины-матери;  гуманность
уголовной  системы.  Вместе  с  тем,  деструктивные  поведенческие  установки
(правовой  нигилизм,  представление  о  государственной  и  коммунальной
собственности  как  о  «ничейной»,  отсутствие  уважения  к  государству  и  его
органам,  склонность  к  правонарушениям  и  героизация  преступной  жизни,
чрезвычайно глубокое укоренение коррупции) требуют коррекции с помощью
внедрения  общественной  правовой  идеологии  и  эффективной  системы
политико-правового воспитания молодежи.

Осмысление  перспектив  отечественного  социума  в  глобализационных  и
евроинтеграционных  процессах  в  ментально-правовом  дискурсе,  позволило
установить  европейский  характер  отечественной  правовой  ментальности,
специфика  которой  связана  с  «пограничным»  положением  украинских
этнических земель между Европой и Азией; конструктивное влияние на нее со
стороны  европейского  социокультурного  и  цивилизационного  пространства,
которое  является  дополнительным  фактором  преодоления  «советского
менталитета», правового нигилизма, негативного отношения к государственной
и коммунальной собственности,  коррупции и  хищениям;  малую вероятность
кардинального  изменения  ее  основных  установок,  базовых  правовых  идей  в
ближайшей  перспективе;  необходимость  сохранения  под  действием
глобализационных и евроинтеграционных воздействий собственной ментально-
правовой самобытности, национальных традиций в сфере правопонимания.

Доказано, что рецепция отечественным социумом европейских политико-
правовых  ценностей  в  перспективе  станет  важным  фактором  для
конструктивных  его  трансформаций  в  государственном  контексте.
Институциализация  и  глубокое  укоренение  в  национальной  культуре  идей
демократии,  верховенства  права,  прав  человека,  достоинства,  терпимости,
самореализации,  мира  станут  фактором  преодоления  контрпродуктивных
политико-правовых автоматизмов украинской ментальности.

Ключевые  слова: анархизм,  безгосударственность,
государствообразование,  гражданская  пассивность,  европейские  ценности,
ментальные  деформации,  правовая  идеология,  правовая  культура,  правовая
ментальность,  правовое  сознание,  правовой  нигилизм,  социум,  факторы
стрессогенеза, цивилизационное пространство, этнос.
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Shtepa  A.A. Legal  mentality  of  the  Ukrainian  ethnos  as  a  factor  of  the
modern domestic state. - Manuscript., 230 p.

Thesis for the degree of candidate of philosophical  sciences in the specialіty
09.00.03  “Social  philosophy  and  philosophy  of  history”.  –  Poltava  National
Pedagogical University named after V. G. Korolenko. – Poltava, 2019;  Pereiaslav-
Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda  State  Pedagogical  University  –  Pereiaslav-
Khmelnytskyi, 2019.

The thesis defines and reveals the role of the legal mentality of the Ukrainian
ethnos in the state-building processes in the domestic territories. At the beginning of
the dissertation research its categorical apparatus is determined, the essence of such
concepts  as  "mentality",  "mentality",  "culture",  "social  consciousness",  "ethnos",
"social", "state creation", etc. are distinguished. Proceeding from this, it is reasonable
to  conclude  that  they  all  relate  in  one  way  or  another  to  such  a  social  and
philosophical phenomenon as legal mentality. In defining it, the dissertation asserts
that legal mentality is a set of stable structures of the deep level of collective and
individual  consciousness  and  subconscious,  forming  aspirations,  inclinations,
orientations,  behavioral  automatisms  of  people  in  the  field  of  legal  thinking  and
legally  significant  activity,  generally  recognized  ethical  and  moral  values  of  a
particular ethnos, social legal psychology in its everyday manifestation.

Analyzing the structure of legal mentality as a socio-philosophical phenomenon,
the author distinguishes in it  the psycho-energetic (field),  archetypal (images) and
logical (concept) levels. At the same time, in his view, the basic understanding of the
essence of political and legal automatisms of Ukrainians is a figurative level.

The  methodological  apparatus  of  this  study  is  based  on  an  existential-
anthropological  approach,  the basis  of  which is  intersubjectivity.  Since existential
philosophy and philosophical anthropology at its intersection place human beings in
the center of attention, this approach has allowed to better understand the essence of
the legal mentality of Ukrainians, contemplating it through the prism of their history
and  present,  culture  and  everyday  life,  customs  and  traditions.  In  addition,  this
methodological approach allows us to realize that a person, his spiritual world, in
particular,  and the legal  mentality,  are not  unchanged, but  are undergoing various
transformations under the influence of numerous factors. The actor emphasizes that
the  change  of  human  generations  and  historical  epochs  inevitably  leads  to  the
modification of the human worldview, the vector of social development, the nature of
activity. However, each ethnic group as a set of individuals - human beings preserves
a number of  inherent  features only to him, passing them genetically  from distant
ancestors to modern descendants.

It is argued that constructive behavioral automatisms of the national mentality in
the state discourse include: respect for labor and the right of private property; high
authority  of  family,  territorial  community,  mother-woman;  the  humanity  of  the
criminal  system;  At  the  same  time,  destructive  behavioral  arrangements  (legal
nihilism, the idea of state and communal property as a "no man", lack of respect for
the state of its organs, propensity to offenses and the heroization of criminal life,
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extremely deep rooting of corruption) require correction by introducing social legal
ideology and an effective system of political and legal education of youth.

The  expediency  of  developing  ideas  about  Truth-Justice,  Will-Freedom,
Brotherhood-Equality of social ideology of national state-building, which in the long
run will contribute to overcoming of counterproductive settings of domestic political
and legal mentality, is substantiated.

Understanding  the  prospects  of  the  participation  of  domestic  society  in
globalization and European integration processes in the mental-legal discourse made
it possible to establish: the European character of the domestic legal mentality, the
specificity of which is related to the "borderline" situation of Ukrainian ethnic lands
between  Europe  and  Asia;  the  constructive  impact  on  it  of  the  European  socio-
cultural  and civilizational  space,  which is  an additional  factor  in  overcoming the
"Soviet mentality", legal nihilism, negative attitude to state and communal property,
corruption and theft;  a small probability of a radical change in its basic attitudes,
basic legal ideas in the near future; the necessity of preservation under the influence
of  globalization  and eurointegration  influences  of  its  own mentally-legal  identity,
national traditions in the field of legal thinking.

It is proved that the reception by the domestic society of European political and
legal  values  in  the  future  will  become  an  important  factor  for  constructive
transformations  in  the  state-building  context.  The  institutionalization  and  deep
rooting in the national  culture of the ideas of democracy,  the rule of law, human
rights, dignity, tolerance, self-realization, peace will become a factor in overcoming
the counterproductive political and legal automatisms of Ukrainian mentality.

Key words: anarchism, civil  passivity,  civilizational  space,  ethnos,  European
values, factors of stressogenesis,  legal culture, legal consciousness, legal ideology,
legal  mentality,  legal  nihilism,  mental  deformations,  society,  state  formation,
statelessness.


