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СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «НАЦІОНАЛЬНА ЕЛІТА»  

ТА ЇЇ ФОРМУВАННЯ ЗА ЧАСІВ КНЯЖОЇ ДОБИ 
 

Процеси націотворення, які нині відбуваються в Україні, вимагають 

наукового осмислення проблеми еліти як суб’єкта – діяча соціальних, 

економічних, державотворчих перетворень на шляху від тоталітарного типу 

суспільства до відкритого демократичного.  

«Новий тлумачний словник української мови» подає таку дефініцію 

цього поняття: «Еліта – люди, що виділяються серед інших своїм суспільним 

становищем, розумом, здібностями, провідники, верховоди, батьки, дріжджі 

суспільства, обранці, найкращі, істеблішмент, образно сметанка, сіль землі, 

передова верства»
 
[10, 474]. 

Проблеми «еліти», «елітарності» порушував у своїй творчості 

Г. Сковорода. Мислитель поділяв людей і бачив їх вартість не в становому 

аспекті, а виключно моральному. У його творах спостерігається негативне 

ставлення до опосередкованої людини, якій протиставляється вибрана 

особистість, рідкісна в своїй сутності, тобто елітарна. Вона [людина] втікає з 

багатолюдних міст і тихо «коротає в самотині милий вік» (пісні 12 і 18 «Саду 

божественних пісень»), вона має бути чиста серцем і душею, жити в 

«непорочності й невинності», їй належить заходити в «кола надгорні» 

(пісня 20). Вибрана людина «світить сокровенним світлом, ціна її й честь у 

середині її «, «вона виднотою і людською хвалою не збільшується, забуттям і 

хулою не зменшується» (байка 17 із «Байок Харківських»). У творах 

«Вдячний Еродій», «Вбогий жайворонок», у листах до М. Ковалинського 

Г. Сковорода вказує, що людина після народження проходить шлях 

самостановлення, і якщо вона мудра і хоче стати вибраною людиною, то 

повинна відмовитися від багатства і розкоші в побуті, але не в розумі. 

Мислитель вважав суспільство, світ, будь-які колективні корпорації 

офіційного характеру образами бездуховності, натовпу, а загальнолюдські 

цінності він бачив тільки у «вибраної», елітарної особистості [12].  

Про призначення еліти в суспільному житті українців, її історичну 

місію писав Т.Г. Шевченко, який розумів вагу і значення провідної верстви в 

націо- та державотворчих процесах, в упорядкуванні соціально-економічного 

життя. Своєю творчістю («Іван Підкова», «Гамалія», «Гайдамаки», 

«Холодний Яр», «І мертвим, і живим...» та ін.) поет намагався пробудити 

національну свідомість у представників української еліти і закликав її до 

самовдосконалення, лідерства, служіння своєму народові, своїй нації. 

Представники української еліти стали героями народного епосу. Їхні 

образи змальовано в багатьох думах: «Олексій Попович», «Маруся 

Богуславка», «Ой Богдане, батьку Хмелю» та ін., історичних піснях: «Ой 

хотів же та пан Супрун», «Ой Морозе, Морозенку», «Іде Харко з 

Туреччини», «Ой виїхав із Гуманя козаченько Швачка» та ін., де еліту 

показано у тріумфі й величі повстанської боротьби, що зуміла згуртувати 



навколо себе народ для визволення рідної землі. Думи та історичні пісні 

оспівують реальних історичних героїв – народних ватажків, полководців-

звитяжців. Народ прославляв Богдана Хмельницького за його розум, за 

мужню і рішучу боротьбу проти національного і релігійного гніту. У 

народному героїчному епосі він постає хоробрим воїном, далекоглядним та 

мудрим полководцем. Визначне місце в героїчній поезії належить думам та 

історичним пісням про блискучі перемоги над польсько-шляхетськими 

військами, про мужність і звитягу Максима Кривоноса, Данила Нечая, Івана 

Богуна та ін [4]. 

Народ плекав і обожнював свою еліту, а її представників оспівував як 

мудрих, загадкових, незвичайних людей. 

Таким чином, еліта – це формуюче ядро нації, активний діяч її 

державотворення, що охоплює не лише філософсько-етичні, соціально-

економічні, політичні, соціологічні та соціально-психологічні аспекти, а й 

приділяє велику увагу духовному, інтелектуальному та інформаційно-

комунікативному розвитку. 

Належність до еліти визначається культурно-психологічними 

особистими якостями людини, з якими вона народжується і які в неї 

виховуються.  

Проаналізувавши вищезгадану літературу, ми пропонуємо свою 

дефініцію поняття національна еліта – це пасіонарії, ноосферні 

особистості, які створюють міцне національне енергетичне поле і в 

повсякденному житті утверджують мову, історичні, творчі традиції, 

звичаї, культуру, державницьку ідею та позбавлені комплексу 

неповноцінності. 

Таким чином, логічно вибудовується твердження про те, що до 

національної еліти належать ті представники нації, які живуть на благо 

Батьківщини, творять нові знання і досвід, прислухаються до своєї совісті.  

Історично вона була не просто привілейованим класом, «вершками» 

суспільства, а й спрямовувала свою діяльність на утвердження нації, 

боролася за місце України серед інших народів. На думку Д.Донцова взірців 

такої касти ми можемо знайти лише у «великих тінях нашої героїчної доби, її 

чеснотах, її культурі, її мріях і планах, її місії, в дусі нашого 

традиціоналізму» [5, 323]. 

У кожний історичний період політичного, економічного, 

соціокультурного розвитку України знаходилися особистості (еліта), які 

створювали події, будили національну свідомість народу, збагачували 

українську культуру тощо.  

На думку багатьох дослідників [5; 6; 7; 9], фундамент національної 

еліти було закладено разом із прийняттям Руссю християнства, коли київські 

князі, бояри, що походили з князівських дружинників або міських 

землевласників, спрямовували власні дії на становлення української 

інтелектуальної верстви. Князі, вищі військові адміністративні керівники, 

духовенство, книжники та митці становили еліту Княжої доби, що вела 

політику держави, вносила в народні маси сенс буття на основі етнічної 



спорідненості, ідейно об’єднувала всі верстви в єдине ціле. 

Дослідниця Н. Яковенко зазначає, що українська родова еліта того часу 

виконувала своє функціональне призначення, а саме: дбала про гарантії 

політичної незалежності для себе і своїх підданих у складі іноетичних 

держав; берегла історичну пам’ять, фольклорну пам’ять, пам’ять роду, 

родоводу, народу; утримувала «контрольний пакет акцій» у суспільстві, 

завдяки постачанню керівних кадрів у церковне та культурно-освітнє життя, 

що дозволяло впливати на всі важливі сфери народного буття [13, 119]. 

Із упровадженням Володимиром Святославовичем християнства 

відбулися зміни в духовному житті суспільства, почався новий етап розвитку 

культури і освіти – поширилася писемність, відкрилися школи «книжного 

вчення», почали перекладатися і активно розповсюджуватися християнські 

праці, організовувалися монастирі, будувалися храми, поширювалася освіта 

релігійного спрямування [2].  

Київські князі активно підтримували школи «книжного вчення». З 

літописів дізнаємося, що вони відкривалися в тих містах, куди Володимир 

посилав своїх синів для управління землями (Чернігів, Турів, Володимир-

Волинський, Новгород та ін.). Обсяг знань у таких школах зумовлювався 

комплексом предметів «семи вільних мистецтв»: граматики, діалектики, 

риторики, арифметики, геометрії, астрономії і музики. Тут здобували освіту 

діти феодалів, духовенства, міської знаті, яких готували до діяльності в 

різних сферах державного, культурного та церковного життя.  

Спираючись на кадри, підготовлені в цих школах, син князя 

Володимира – Ярослав (Мудрий) перетворив двірцеву школу у вищий 

навчальний заклад, де здобувала освіту культурницька еліта того часу – його 

сини, кодифікатори «Руської Правди» Никифор Киянин і Коснячко, Іоанн – 

автор першого педагогічного твору на Русі «Слово некого калугера о чтении 

книг», поліграфіст Григорій. Ця школа мала і міжнародне значення. При 

дворі князя виховувалися англійські королевичі Едвін і Едуард, майбутній 

король Данії, угорський королевич та інші іноземці знатного походження [1, 

136]. 

Таким чином, за часів Київської Русі започатковувалася світська освіта, 

громадянська історія, а також поширювалася духовна книжна наука. Все це 

дало поштовх до появи та формування нової інтелектуальної сили на 

території України – національної еліти. Представниками цієї верстви було 

духовенство (Іларіон, Феодосій Печерський, Яків Міх, Володимир Мономах 

та ін.), яке у своїх літературних творах значну увагу приділяло вихованню 

патріотизму й відповідальності перед Богом і владою. Так, автор хроніки 

«Повісті временних літ» не ставив перед собою великих історико-

філософських або політичних завдань. У джерелах, життєписах, державних 

документах, оповіданнях, апокрифах, народних переказах і піснях твору 

виокремлюється світоглядний принцип орієнтації на моральні чесноти, який 

пропагувала культурницька еліта того часу.  



Взірцевим прикладом виховання елітарної особистості в період 

Київської Русі постає родина князя Київського Всеволода (1030-1093) – сина 

великого Ярослава. У князя Всеволода було четверо дітей: син Володимир 

(Мономах) і три доньки: Ганна, Євпраксія та Катерина. Усі діти 

виховувалися в атмосфері любові, християнської української побожності, у 

святому та чистому православ’ї. Князь шанував освіту, зумів самостійно 

вивчити п’ять мов. Ідеологією всієї родини були чесноти життя. Так, Ганна 

(Анна, Янна) стала черницею і заснувала в Києві (1086 р.) першу дівочу 

школу в Україні [11]. Опікуном родинного культурного центру став старший 

син, Володимир Мономах, автор глибокого історичного твору «Повчання 

дітям», цінність якого полягає у створенні порад, як виховувати справжню 

особистість, еліту нації, як формувати в неї певні манери поведінки, навчати 

вмінням вести розмову зі старшими, з однолітками, а також розвивати 

почуття гідності, любові до рідної Батьківщини. Він підкреслював, що тільки 

приклад дорослих, зокрема батьків, і здатність дітей його наслідувати 

дозволять отримати позитивні результати. Трактат містить посилання на 

моральні звичаї народу та постулати Біблії, які князь коментує крізь призму 

свого розуміння: «старших шануй, як отця, а молодих, як братів»; «і чоловіка 

не миніть, не привітавши»; «при старших мовчать, мудрих слухать, старшим 

коритись, з рідними й меншими любов мати...» [8, 454-462]. Прогресивне 

значення цього твору в тому, що Володимир Мономах вперше обґрунтував 

необхідність переходу від релігійного виховання до практичних завдань, що 

визначаються щоденним родинним життям.  

Київська держава, становлення і найбільша могутність якої припадали 

на ІХ-ХІІ століття, поклавши початок державотворенню і поширивши ідеї 

державності, дала стимул до формування нових політичних і культурницьких 

центрів. Провідну роль у формуванні еліти серед українських князівств 

відігравала Галичина. Тут правили в різний час представники династії 

Ростислава Володимировича, які розгорнули велику політичну і 

культурницьку діяльність – зуміли об’єднати князівства, будували церкви, 

друкували книги, відкривали школи. У ХІІ-ХІІІ ст. на цій території 

працювала вища школа, яка готувала кадри князівської адміністрації та 

вищого духовенства. За часів князювання Романа і Данила тут 

зосереджувалася численна генерація вчених, літераторів, митців, громадсько-

політичних діячів. Багато з них були співавторами Галицько-Волинського 

літопису, який уміщує важливі відомості з філософії, літератури, астрономії, 

географії, етики, всесвітньої історії [6]. 

Варто зазначити, що історичні та літературні пам’ятки засвідчують 

високу освіченість жінок, насамперед у князівських верхах. Участь князівен у 

політичному житті і державних правах змушувала верховну владу давати їм 

ґрунтовну освіту не тільки релігійну, а й світську, що піднімало престиж 

князівського двору серед монархів Європи. Підтвердженням високого 

статусу жінки княжого роду є розповіді Галицько-Волинського літопису 



(оповідання про матір Данила Галицького). Княгині Анні Романовій довелося 

провести життя у війні за Галицько-Володимирську державу. При малолітніх 

синах вона була справжньою правителькою, вела переговори з монархами, до 

неї посилали послів, любила свій народ, людяно поводилася з селянами, була 

мудрою жінкою і хорошою матір’ю. «Коли князь Данило досяг 18 років і зміг 

правити сам, його мати стала черницею, але багато років після її 

постриження князь радився з матір’ю у найважливіших справах...» [3, 459-

553]. Княгиня Анна є взірцем великої патріотки і матері, що присвятила своє 

життя дітям і рідному народу. 

Українське жіноцтво часів Люблінської унії Литви і України з 

Польщею нарівні з чоловіками вело боротьбу проти польських впливів, 

займалося добродійністю, видавничою діяльністю, засновувало школи, 

монастирі, будувало церкви. Найбільшу діяльність у цьому напрямку виявила 

Раїна Могилянка, княгиня Вишневецька, фундаторка багатьох монастирів 

України, що стали осередками національної культури і освіти [9]. 

Таким чином, метою виховання розглянутої доби було виховання 

патріота, гуманіста, християнина, трудівника, воїна. В основу формування 

національної еліти покладені: родинне виховання, стародавня педагогічна 

література, певна система освіти (домашня освіта, школи грамоти, школи 

«книжного вчення», двірцеві і монастирські школи та ін.). Історичне 

значення періоду Княжої доби полягає у створенні фундаменту для 

подальшого розвитку української еліти. 
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