ЦІННОСТІ
Додаток № 1 до концепції туристичного бренду України

Цінності, що формують «український характер»
За результатами проведених ВікіСітіНомікою (спільно з Центром Розвитку
Суспільства) в 2011 і 2012 роках відкритих сесій проекту «Смислова платформа
України», а також відкритих соціологічних досліджень, українську ментальність
формують такі цінності: Свобода (воля), стабільність, сенс, цілісність
Цілісність. Крізь віки українці зберегли національну ідентичність в умовах практичної
відсутності національної держави. Навіть у своїх негативних моментах типовий
українець є цілісним − не поневіряється між особистим і колективним, суб'єктивним і
об'єктивним, спогляданням і творенням, матеріальним і духовним.
Кажуть, українці толерантні. Насправді, українцю зазвичай просто байдуже, що
робить інший, доки особисто його це не торкнеться. В основі такої поведінки лежить
глибша цінність − свобода, воля − безмежна як небо і степ, що знайшла своє
історичне втілення в козацькій «вольниці», в «Революції на граніті» 1990,
«Помаранчевій революції» ... − й зокрема, це право на свободу для гостей.
Стабільність. Характерний для українців, зумовлений драматичним досвідом
ізоляціонізм, конформізм, висловлений приказкою «моя хата скраю», забезпечують
своєрідну толерантність, терпимість заради стабільності, добробуту, особистого
комфорту. Цікаво, що на своїй території українці щирі, відкриті. Що проявляється в
гостинності, привітності, емоційній щедрості, звичці вбирати в себе нові культури,
знання, правила ... і − в інтересі до гостей, у наданні простору для їх «картин світу».
Сенс (смисл). «Українському сенсу» притаманні практичний і чуттєвий виміри, на
відміну, наприклад, від російського розуміння «смислу». Школи думки всього світу
доходять висновку, що для прийняття стійких рішень почуття є не менш важливими,
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ніж думки − ми ж завжди це знали. В українській культурі відчуттю відводиться
центральне місце.

Цінності, які потрібно культивувати:
Довіра – ця цінність українського народу поки знаходить втілення лише через
крайнощі − тотальне «кумівство» й безконтрольність, і в тотальній недовірі один до
одного і до влади. Виклик − у тому, щоб навчитися довіряти собі й ближньому та
отримувати довіру у відповідь ... і тут новий виклик − відповідальність. Так з'явиться
гідність, яке стане соціально-психологічним наслідком «дорослішання» країни.
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