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ПЕРЕДМОВА 

 

Пізнай світ і себе в ньому 

Г. Сковорода 

 

Актуальність дослідження зумовлена необхідністю концептуального 

осмислення парадигмальної системи світоглядних засад та орієнтирів, цінностей та 

моделей психо-поведінкових реакцій та інших особливостей духовного 

універсуму, які свідомо та підсвідомо впливають на наше сучасне та майбутнє, 

допомагають чи навпаки – заважають знайти комфортне місце у сучасному 

глобалізованому світі як на рівні країни, так і на персональному – індивідуальному. 

Жоден з нас, жителів планети Земля, не є настільки самобутнім та 

незалежним, щоб, з одного боку, абсолютно відмежуватися від свого народу, свого 

коріння, а з другого – не відчувати себе частиною світової спільноти, 

всепроникного впливу якісних та кількісних змін, спричинених низкою 

глобалізаційних процесів та їх наслідками. 

В умовах динамічних перетворень, які відбуваються в сучасному суспільстві, 

людство опинилося перед низкою різноманітних суперечностей та викликів, 

пов’язаних з вирішенням економічних, політичних та духовних запитів й потреб. 

Переосмислюється роль ментальних структур загалом та конкретних народів 

зокрема, особливо таких, котрі активно переживають новітні процеси націє- і 

державотворення (наприклад, України). 

Ментальні риси певного етносу формують неповторну екзистенційну 

парадигму цінностей, смислів та сенсів, особливу систему психо-поведінкових 

реакцій, унікальні патерни світосприйняття та світовідношення, що у сукупності є 

фундаментальною стабілізаційною основою існування нації як цілісності. 

Ментальність є важливою соціокультурною основою формування національної 

ідентичності. 

Ґрунтовний аналіз природи ментальності суспільства є дієвим засобом 

осмислення та пізнання сучасного стану усіх сфер його життєдіяльності, 

прогнозування майбутнього розвитку, а також допоміжним інструментом 



міжнародного порозуміння та вирішення етнічних конфліктів, в процесах адаптації 

до різних соціально-культурних середовищ і творення нової кращої реальності. 

Людство вже неодноразово переконалося на практиці, що нововведення, 

реформування та ін. за зразками інших держав / організацій різних рівнів може не 

принести бажаних результатів навіть при їх очевидній доцільності та ефективності, 

багатообіцяючому характері. При імплементації запозичених моделей суспільного 

розвитку та діяльності, їх накладанні на новий ґрунт – іншу духовно-економічну та 

політичну реальність часто не враховуються національні особливості, а саме – 

ментальні риси, що і спричиняє конфронтацію та несприйняття "нового", його 

несумісність зі "старим". Елементи чужорідної реальності розпадаються чи 

трансформуються в умовах нового суспільного середовища, це відбувається 

завдяки знаним суспільним регулятивам та прихованим механізмам впливу. 

Натомість врахування глибинних архетипів, ціннісних підвалин, традицій та 

типових для певного народу психо-поведінкових реакцій на певні подразники 

суттєво полегшує процеси трансформації та збільшує ефективність нововведень. 

Відтак саме ментальність визначає можливість кореляції традицій та інновацій, 

адже її основним завданням є самозбереження та поступ народу як самобутнього 

утворення з неповторним історичним досвідом та унікальним "обличчям". Адже 

ментальне ядро закладається ще на початкових етапах формування генези етносу, 

задовго до формування державності. Подальші трансформації зберігають основні 

фундаментальні архетипи та пов’язані з ними психо-поведінкові реакції, знаходять 

свій вияв у всіх сферах життєдіяльності без винятків. Саме це ментальне ядро 

дозволяє долати загрози та виклики, переживати катаклізми. 

У ментальності, як багаторівневому утворенні, національні особливості, 

індивідуально-неповторні риси поєднуються з загальнолюдськими, 

універсальними складовими. Наше дослідження є також і спробою відповіді на 

запитання "Чи є можливим у найближчому майбутньому глобальне суспільство з 

транснаціональною ідентичністю та спільною ментальністю?", "Чи зможуть 

національні держави зберегти й передати наступним поколінням особливі 

притаманні їх народам ментальні парадигми?", "Яке майбутнє чекає на національні 



держави у контексті зміцнення транснаціональних утворень та таких глобальних 

тенденцій як уподібнення та універсалізація?" 

Отже, пропонуємо авторський погляд на феномен ментальності, історію його 

формування та трансформації, розкриття особливостей функціонування у контексті 

сучасних глобалізаційних процесів. 

 

З повним текстом монографії можна ознайомитися у бібліотеці 

Житомирського державного університету імені Івана Франка 
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