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Менталітет – характер, душа, спосіб мислення, це глибинний рівень 

колективної та індивідуальної свідомості, сукупність установок, нахилів 

індивіда чи соціальної групи мислити, відчувати та сприймати світ певним 

чином (І. Нечуй-Левицький «Світогляд українського народу»). Менталітет – це 

манера мислення, його склад, його особливості, його своєрідність, тобто це 

емоційні орієнтації, колективна психологія, спосіб мислення і людини, і у 

даному випадку, нації. Можна визначити цей феномен і дещо по-іншому: 

менталітет є психічним складом розуму, душевним складом, напрямком думок, 

способом думок або характером роздумів, духовним світом, які відрізняють 

його з-поміж інших народів. Іншими словами – це душа, серце і розум народу. 

Вивчення особливостей українського менталітету, його основних 

характеристик привертає до себе особливу увагу і потребує детального 

дослідження на даному етапі розвитку незалежної України. В першу чергу, це 

пов’язано з тим, що, звільнившись від залежності, Україна та її нація опинилися 

перед вибором власної стратегії поступу, який вже здійснили багато країн 

Західної Європи. Відповідь на запитання, чому економічний, політичний, 

соціальний та культурно-побутовий розвиток держав світу відбувається по-

різному і різними темпами, криється, можливо, у відмінності менталітетів їх 

народів. Крім історичної детермінанти та геополітичних чинників, менталітет 

нації тієї чи іншої держави виступає чинником, який визначає подальший її 

розвиток і місце серед цивілізованих країн світу.  

Таким чином, актуальність дослідження полягає в тому, що процес 

формування державного інституту залежить від ментальних характеристик 

домінуючого етносу. Модель держави повинна відповідати національному 



духові українців і сучасним критеріям державності, які обрали для себе 

передові країни світу. 

Ми розумітимемо під поняттям «менталітет» сукупність генетично і 

соціально зумовлених ознак, які властиві певній етнічній спільноті й 

визначають форми її соціокультурної активності, способи колективного і 

групового реагування в тих чи інших ситуаціях. Крім того, менталітет є певною 

абстракцією, вмістилищем ознак та характеристик, які для окремої людини чи 

соціальної групи формуються у відповідний тип, залежно від комбінацій 

складових елементів (рис), які наповнюють це поняття. У кожної нації певні 

ментальні ознаки є визначальними відносно інших і становлять неповторний 

склад душі народу. 

В україністиці дослідження національної ментальності почались ще у 19 

столітті працями Костомарова, Нечуя-Левицького, Шевченка, Чижевського, 

Кульчицького, Цимбалістого, Русанівського, Холодного. 

Ментальність українського народу формувалася під впливом складних 

історичних обставин. Основну роль відіграло геополітичне розташування 

України на перехресті історичних шляхів зі Сходу на Захід і з Півночі на 

Південь. Ця обставина обумовила химерне поєднання у світогляді українця 

західної (активно-раціоналістичної, індивідуалістичної, матеріалістичної) та 

східної (пасивно-споглядальної, спрямованої на вищі істини) ментальності. Так, 

наприклад, сучасний українець, як західнянин, високо поціновує досягнення 

науки та техніки, але водночас для нього важливо, щоб вони 

використовувалися задля гуманістичних цілей.  

Українець, не відмовляючись від раціоналістичної думки, великої ваги 

надає виявам почуттів та емоцій. Інколи він може видаватися навіть 

сентиментальним і надто ліричним. Це, зокрема, відбилося у фольклорній 

лексиці, в якій часто зустрічаються пестливі форми, навіть для негативних 

персонажів (―воріженьки‖). 

Поряд з ліричністю має місце певна українська замкненість стосовно 

зовнішнього світу, настанова на іншу, вищу правду. Якщо українцеві 

доводиться емігрувати, він важко звикає до нового оточення. 



Українець дуже прив’язаний до своєї родини, в якій намагається будувати 

міцні і надзвичайно близькі стосунки. Для його ментальності характерно 

піклуватися. Українці, як правило, оточують своїх близьких турботою, 

своєрідною материнською опікою. Дітей підтримують до зрілого віку, і часто 

ще й у зрілому віці. Така щільність родинних стосунків певною мірою теж 

визначається історичним минулим: на території, що лежала на перехресті 

західного й східного світів, практично не припинялися війни і грабіжницькі 

напади. Жити тут було небезпечно, панування часто змінювалося, і зберегтися 

як єдине ціле можливо було лише замкнувшись у колі найближчих. 

Довгий час суспільство поділялося на тих, хто годував країну (селянство), 

і тих, хто її боронив (козацтво). Це породжувало дві майже протилежні форми 

свідомості. Перша – тип захисника, воїна, шаленого, нестримного і 

авантюрного, що п’яніє від парубоцького запалу, здатного на афективні, 

нерозсудливі і героїчні вчинки. Такими козаки нерідко постають у ―Кобзарі‖ 

Тараса Шевченка, такими їх змальовували українські і польські романтики. 

Другий тип свідомості українців визначався поміркованістю і 

миролюбністю, яка дозволяла „перечекати‖ численні негоди історичної долі. 

Цей тип свідомості виявлявся у певній замкненості характеру, схильності до 

оборони проти зовнішнього світу і звернення психічної енергії на розбудову 

внутрішнього життя. Однією з рис цього стилю, що обачно уникає нав’язування 

контакту, є селянська звичка відповідати на питання питанням. 

Прив’язаність до землі, ґрунту є важливою складовою менталітету 

українців. Як вважає І.Мірчук, психологічний стан українців слід розглядати, 

враховуючи їх спорідненість із землею. Цей чинник часто називають аграрним, 

або селянським. У науковому дискурсі сформувалося два табори. Перший 

зводить українську культурну традицію до сільської (П.Куліш і його 

«хуторянство»), а другий вважає її міською (Ю.Липа, О.Забужко та ін.).  

Земля завжди мала сакральне значення для українського господаря, а 

органічна залежність від ґрунту простежується в пісенному фольклорі та 

народних звичаях. Шанобливе ставлення до природи було закладене ще 

язичництвом і вкорінилося у свідомості українців-землеробів. Поступово 



формувалися відносини власності, а добрий господар схвалювався селянською 

громадою, ставав у молоді зразком для наслідування. Проте згодом обставини 

змінилися, аграрно-общинна політика, яку проводила Російська імперія, 

негативно вплинула на формування українського індивідуалізму. Земля ставала 

власністю колективу, а не окремого індивіда, і, як наслідок, права особи таким 

ладом нівелювалися. Політика всенародної «зрівнялівки», ліквідації приватної 

власності й перетворення її у колективну була чужою для українців.   

Виключна перевага селянського класу в деякі періоди української історії 

мала також і позитивний вплив на українську ментальність: селянський побут, 

який більшою мірою узалежнює людину від природи, ніж від іншої людини, 

спричинює високе емоційне переживання природи, спокійну, витриману вдачу, 

елегійність, ніжність і схильність до рефлексії. Ці риси сприяли також 

збереженню родинних і родових груп, приятелювання й побратимств. 

Водночас українцям властиві такі позитивні риси як працелюбність, 

гостинність, потяг до освіти, здоровий оптимізм, мужність, універсальність, 

розбудова міцних сімейних стосунків. 

Для української родини традиційно характерна велика роль жінки і 

передусім матері. Зі смертю чоловіка саме вона завжди виступала на перший 

план, ставала главою сім’ї – навіть тоді, коли вдруге виходила заміж. Образ 

матері-удовиці – розсудливої, доброї і водночас суворої господині – яскраво 

змальований у класичній літературі. Українська жінка брала участь в усіх 

справах родини не лише після смерті чоловіка, а й за його життя. «Чоловік за 

один кут хату тримає, а жінка – за три», – говорить приказка. У давнину, коли в 

Європі панували патріархальні стосунки, в Україні було можливим сватання 

дівчини до парубка. 

Специфічними рисами українського менталітету є ―кордоцентризм‖, 

індивідуальний підхід до тлумачення реальності та антеїзм (злитість людини з 

природою). На основі ―кордоцентричності‖ українця формується ідилічне 

уявлення про нього як побожну, сентиментальну та м’яку людину. 

Спостерігається переакцентація питомого ―кордоцентризму‖, спрямування 

ментальної стихії емоційної напруги в доцільний дисциплінований потік.  



Зі всіх змін інваріантним залишається архетип природи в ментальності 

українців. Вона уявляється не як храм чи безодня, а родове начало, материнське 

лоно. Для українця характерна заглибленість у природу, нерозривність мікро- 

та макрокосмосу. В гірській місцевості спостерігається особливе ставлення до 

землі та домашніх тварин. 

Чуттєве сприйняття навколишнього світу особливо притаманне 

українській жінці, і саме здатність до створення психологічно гармонійного 

середовища стає основою збереження роду і тієї стабілізуючої ролі, яку відіграє 

саме жінка в українській родині. 
Важливу роль у становленні української ментальності зіграла також 

церква. Історично народний світогляд українців має три основні шари: 

демонологічний, міфологічний і християнський. Християнська релігія, яка 

прийшла на українські землі в кінці Х ст., абсолютизувала дохристиянську 

ієрархічність, намагаючись якщо не зруйнувати стару світоглядну систему, то 

максимально пристосувати її до своїх потреб. Результатом такого протиборства 

ідей став релігійний дуалізм (двовір’я), елементи якого донині збереглися у 

народних звичаях і обрядах. Із впровадженням християнства у віруваннях і 

повір’ях посилюється елемент надприродного. Разом з тим, фантастичне і 

надприродне, яке не пов’язувалося з офіційною релігією, витіснялося у сферу 

фольклорної традиції (поезії, казок, легенд тощо). 

Отже, втілені такі провідні особливості української світоглядно-

філософської ментальності, як ―кордоцентризм‖, індивідуалізм сприйняття та 

антеїзм. Власне національні риси характеру (ліризм, м’якість, доброзичливість), 

що більше притаманні жіночим образам, формують в  українця певне 

світобачення, світовідчуття та світорозуміння, яке вирізняє його з-поміж інших 

етносів. 
Особливості національного характеру українського народу, його 

психологічні риси, глибинні підвалини світогляду, який еволюціонував від 

прадавніх часів до сучасності, зберігаючи певні архетипи і найстійкіші 

елементи, становлять каркас його національної свідомості. 

Поняття «національна свідомість» було одним з найодіозніших для 

деяких суспільствознавців, в яких воно асоціювалось з націоналізмом. 

Насправді — це науковий термін, яким віддавна користувалися історики, 



етнографи, психологи всього світу і яким вони означали (популярно 

висловлюючись) усвідомлення народом своєї спільності, національної 

своєрідності або, коли йдеться про окрему людину, усвідомлення нею 

причетності до певного народу, його культури і мови, усвідомлення свого місця 

і ролі в світовій цивілізації і права на національну незалежність. 

Як би близько не стояли категорії національного характеру і національної 

свідомості, але це не одне і те ж. Остання мінливіша і швидше реагує на зміни 

суспільного й індивідуального життя, оскільки і менше генетично обумовлена. 

Так, за кілька десятиліть більшовицької диктатури у людині вкоренився острах 

діяти незалежно, говорити те, що думаєш, звіряти вчинки з совістю, з 

християнським етичним кодексом. 

Національна свідомість складається протягом століть в процесі 

історичного становлення нації, яка виборює або уже виборола свою політичну і 

культурну незалежність. Без суверенності, без своєї держави, без своєї культури 

і її найважливішого елемента — мови — національна свідомість перебуває в 

ембріональному стані. Те, що українці століттями не мали своєї держави, 

негативно позначилося й на розвиткові національної самосвідомості. 

Нерозвиненість національної самосвідомості нерідко ставала об'єктом 

іронії в фольклорі, в художній літературі. Але завдяки головним досягненням 

своєрідність української культури є виразом не примітивізму хуторянської 

психології як якоїсь ущербності національного характеру, а оптимістичної 

життєвості і здорового світовідчуття, душевної рівноваги і цілісності світогляду 

українського народу. 

Українська ідея — основа функціонування нації, серцевина духовних 

інтересів, наріжний камінь соціально-політичних прагнень. Суть її — у 

вираженні поривань українського народу до свободи, до завоювання 

економічної, політичної і культурної незалежності, утвердження повного права 

представляти себе на міжнародній арені самостійно, а не чужими інструкціями 

та атрибутикою. 

Українська ідея з часу свого виникнення поза сумнівом розвивалась, але, 

зберігаючи в основному свою сутність, змінювала форму, сферу дії, 



функціональне призначення, глибину вираження. На першому етапі вона 

виступала в релігійній оболонці, але з чітко окресленим національним 

спрямуванням, про що свідчить славетне «Писаніє» І. Вишенського (1597). 

Вона народилась серед українців, на захист України і була відображенням її 

настроїв. Уже в період свого зародження ідея набувала рис масовості, 

загальнонародності. Це не стільки заклики прозірливих одинаків, перших 

хоробрих, скільки почуття тисяч, мільйонів. 

З плином часу українська ідея стає виразнішою політично, наповнюється 

новим змістом, набуваючи прикмет спільності, універсальності, Поряд 

виникають питання про історичну долю нації, самої України. Альтернатива цій 

ідеї ще досить міцно вбита в свідомість, а то й підсвідомість значної частини 

українців. Українська ідея (і в цьому одна з її характерних особливостей) не 

мала ніколи месіанського спрямування, вона не обґрунтовувалась посиланням 

на біологічні властивості народу. На відміну від російської, українська ідея 

поставала поза межами таких ідеологічних доктрин. Прагнення стати на чолі 

людства, обійняти позицію гегемона його культурного розвитку не 

захоплювали кращих діячів української культури. 

Ідею національного визволення українська інтелігенція не розглядала як 

надбання чи історичне призначення лише для свого народу. Вона вважила, що 

всі народи рівні і мають однакове право на свободу. І тому гаряче підтримувала 

визвольну боротьбу інших гноблених. Шовінізм чужий українській суспільній 

думці, її мистецтву. Друга особливість трактування цієї проблеми — поєднання 

національних аспектів з соціальними. Поза сумнівом, тут далися взнаки наша 

героїчна історія і дух козацтва, зокрема Січі, що відігравала на певних етапах 

вирішальну роль в національно-визвольній боротьбі, в якій хоч і була певна 

соціальна диференціація, але не такої глибини, як про це говорили 

кон'юнктурні історики. 

Однією з іпостасей української ідеї стало її мовно-художнє буття. В мові 

вона існувала як об'єктивна даність, як реальний вираз етичних норм, які 

спадковані від матері і батька, від народження на світ. Однак так відбувається 

на рівні буденної свідомості. В сфері суспільній та науковій українську мову 



необхідно було захищати, відстоювати право на існування. Так чинили ідеологи 

українського народу протягом не одного століття. На жаль, це доводиться 

робити ще й сьогодні, з тією лише різницею, що переконувати в необхідності 

відстоювати мову потрібно українців. Так парадоксально проявляється 

українська ідея в сфері мови. 

Близьким до цього був прояв української ідеї в сфері художній, вона не 

зводилася до права українців мати свою літературу, театр, образотворче 

мистецтво. Необхідно було не просто «створити» українське мистецтво, але й 

піднести його на рівень мистецтва світового, відкрити канали взаємообміну, 

збагатити його тематично, жанрово, започаткувати і дати розвиток новим видам 

і формам. Але прагнучи всього цього, слід уникати епігонства, еклектики, 

механічних запозичень і забезпечувати та дбати про національну своєрідність, 

стильову специфіку, яка давала право називатися не лише мистецтвом України, 

а українським мистецтвом у колі культур народів світу.  

Розглядаючи якісні особливості української культури, не можна 

поминути таку її рису, як гуманізм. Звичайно, культура гуманістична за своїм 

походженням, призначенням, своєю природою, інакше вона була б не здатна 

виконувати свою роль. Однак гуманізм кожної національної культури має 

специфічні риси і форми. 

Становлення української нації супроводжувалось становленням її 

культури, ці процеси відбувались паралельно, взаємопроникливо. Так, 

зростання національної свідомості, соціально-класове розшарування, 

диференціація способу життя, виникнення різних політичних, ідеологічних та 

інших орієнтацій в середовищі єдиної нації викликали належні зміни, 

диференціацію, суперечності, збіги і розходження в колі національної культури. 

Всі ці чинники витворили українську душу, українця знаного у світі 

своєю працьовитістю, повагою до старших, життєвим оптимізмом, гумором, 

побожністю, романтичною вдачею.  
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