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ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ МОВНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ 

 

Загальновідомо, що причетність до того чи іншого народу, відчуття єдності 

обов’язково пов’язані з мовним питанням. Адже мова не тільки є однією з фундаментальних 

умов існування етносу, вона забезпечує єдність свого народу, розділеного державними 

кордонами, розмежованого різноманітними чинниками (соціальними, релігійними, 

політичними). 

Слід зазначити, що процес відродження української мови в Україні відбувається 

досить складно. З самого початку його було перенесено з мовної площини в суто політичну. 

Історично обумовлений зв’язок між мовно-культурною ідентичністю та політичними 

префенціями був сповнений протиріч і складних невирішених проблемних питань. Все це 

обумовлює надзвичайну актуальність проблем української мови як політичного чинника 

сучасної мовної ситуації в Україні. 

У зв’язку з цим виникає питання про шляхи вирішення мовно-культурних проблем в 

Україні. Ця проблема повинна стати основним завданням дослідження мовної ситуації в 

країні. Крім того, необхідно в повній мірі окреслити цю ситуацію на момент здобуття 

Україною незалежності, звернувши увагу не лише на культурні, а й на соціальні та політичні 

наслідки тривалого перебування України у складі різних імперій та СРСР. Важливим 

завданням виступає дослідження механізмів реалізації “Закону про мови в УРСР” 1989 р. та 

аналіз сучасної мовної політики в Україні, гальмування якої пояснюється не лише 

“українською амбівалентністю”, а є результатом певної політики посткомуністичних еліт. 

Важливо наголосити, що для розв’язання поставлених завдань необхідно мати тверду 

методологічну базу, яка грунтується на принципі історизму, що є підходом до історичних 

явищ і процесів з позицій діалектики, вивчення взаємозв’язків між ними. Історико-

типологічний і синхронний методи дають змогу охарактеризувати різні течії сучасної 

суспільно-політичної думки і регіональної специфіки. 

Аналізуючи сучасну мовну ситуацію в Україні, необхідно зупинитися на одному 

аспекті проблеми, без якого важко репрезентувати політичну картину в цілому. Справа в 

тому, що мова через свою суспільну та індивідуальну функцію є продовженням ментально-

емоційного світу її носіїв, відображенням їхнього глибинного світогляду, їх життєвого 

укладу, їх способу мислення і, до певної міри, дії. Синтезуючи вищенаведений перелік, 

можна стверджувати, що мова є продовженням, відображенням і способом вияву 

національної ідеології її носіїв [1]. Таким чином, логічно буде припустити, що за фасадом 

мовного питання, за фасадом боротьби мов за домінування в певному суспільстві насправді 



стоїть більш глибока, масштабна і сутнісна проблема – боротьба за домінування й остаточну 

перемогу відповідних типів ментальності, відповідних світоглядів та ідеологій. 

Хоча тема мовної політики в Україні на сучасному етапі спеціально не розроблялась, 

окремі аспекти проблеми знайшли висвітлення в літературі. Ще відомий український 

мислитель О. Потебня висунув тезу про те, що практичне вивчення й удосконалення мови 

веде до повного розвитку всіх сил нації [2]. Тим самим вчений розширив суто філологічні 

рамки проблеми і торкнувся політичного чинника. 

В центрі уваги досліджень М. Грушевського – ідея єдності української нації, а отже, і 

української мови як ознаки нації, її комунікативного і ментального носія. Вчений вважав, що 

не слід поділятися на два мовних світи: Наддніпрянський і Галицький – він закликав до 

одностайності. Іти до цієї одностайності треба “дорогою обопільних уступок і 

толерантності”. Він також закликав не замикатися в “тісні провінційні категорії”, щоб “не 

розбивати велику українську землю на частки з окремою літературною мовою і правописом” 

[3]. 

Справді, однією з перших праць у царині мовної проблематики доби тоталітаризму 

стала праця І. Дзюби “Інтернаціоналізм чи русифікація?” (1965), що легально з’явилась в 

Україні лише під час перебудови [4]. Це дослідження полемічно спростовувало суто 

пропагандистське твердження радянських науковців про відсутність русифікації в СРСР. 

Між тим стрімкий наступ на українську мову посилився в останній третині ХХ ст. 

У 1978 р. вийшов “Брежневський циркуляр” – постанова ЦК КПРС про посилення 

вивчення і викладання російської мови й літератури; у 1983 р. – “Андроповський указ” – 

постанова ЦК КПРС про посилення вивчення російської мови в школах. Зменшувалась 

кількість українських шкіл в Україні та відсоток учнів, що відвідували такі школи (74% в 

1956-1957 навчальному році, 54,6% у 1980-1981 навчальному році та 47,5% у 1988-1989 

навчальному році) [5]. Зменшувалась і кількість українських книжок та періодичних видань 

на душу населення (і за назвами, і за тиражем); скорочувалося викладання української мови 

та літератури; українська історія як предмет була повністю інкорпорована в курс історії Росії 

та СРСР. Проте русифікаторська політика в Україні завжди спричиняла протидію, яка в часи 

Перебудови постала як активна діяльність. 28 жовтня 1989 р. Верховна Рада Української РСР 

ухвалила Закон “Про мови в Українській РСР”. Українській мові забезпечувався статус 

державної з метою сприяння всебічному розвитку духовних творчих сил українського 

народу, гарантування його суверенної національно-державної самобутності. У ст. 10 

записано, що акти найвищих органів державної влади й управління Української РСР 

ухвалюються українською мовою і публікуються українською та російською мовами. Ст. 11 

проголошувала, що в Українській РСР мовою спілкування, діловодства і документації, а 



також взаємовідносин державних, партійних, громадських органів, підприємств, установ і 

організацій є українська. Мовою з’їздів, конференцій, форумів, а також пленумів, засідань, 

зборів, нарад, інших зібрань державних, партійних, громадських органів, підприємств, 

установ і організацій в Українській РСР, як підкреслено в ст. 15, є українська. Вона набувала 

чинності в прокурорському нагляді, арбітражі, нотаріаті, судочинстві, в юридичних справах. 

Відповідно до Закону українська мова використовувалася для підписання міжнародних 

договорів Української РСР зі свого боку з іншими державами [6]. 

Закон про мови не був радикальним, оскільки постійний наголос на розширенні прав 

української мови супроводжувався у ньому не менш постійними застереженнями щодо 

забезпечення прав російської мови – практично у тому самому обсязі, що й до прийняття 

Закону. Проте в літературі піднялася гостра дискусія, спричинена русофонами. Вони 

наполягали на тому, що введення Закону про мову (навіть у такій декларативній формі) 

утискає права людини [7]. Ця дискусія триває й досі і визначає проблемні обриси теми 

дослідження сучасної мовної ситуації в Україні. В ній беруть участь науковці, політики, 

публіцисти і навіть пересічні громадяни. 

Основна теза русофонів сформульована в книзі В.Б. Гриньова та О.С. Гугеля 

“Втрачене десятиліття – обриси новітньої політичної та економічної історії України”, де 

завуальовано проведена теза про необхідність домінування російської мови. Вона звучить 

так: “Примусова “українізація” суспільного життя, особливо в сфері мовної політики, – 

відхід від демократичного мислення” [8]. Таке положення виглядає більш ніж надуманим. 

Адже державна політика в мовно-культурній галузі, з одного боку, не посягає на мовно-

культурну ідентичність своїх громадян, з другого – створює певні умови (більш або менш 

успішно) для поступових змін. Ми бачимо, що більшість росіян України свідомо чи 

підсвідомо ототожнює себе з українською державою (як громадяни). Водночас мало хто з 

них готовий до зміни власної мовно-культурної ідентичності, тим більше, що вживання 

української мови традиційно асоціюється з нижчим соціальним статусом [9]. 

Сучасною мовною ситуацією в Україні незадоволені й українофони. Вони вважають, 

що в основу розвитку України повинні бути покладені цінності культури титульної нації 

[10]. Проте, зауважує І. Дзюба: “Очевидним є те, що в Україні українська мова – мова так 

званої титульної, корінної і найчисельнішої нації – не є повноприсутньою в суспільному 

житті. Вона витіснена на периферію засобів масової інформації, наукового життя, зрештою, і 

міського побуту – за винятком міст Західної України [11]. І дійсно, важко не погодитися з 

тим фактом, що російська мова є переважною в багатьох сферах сучасного життя. 

Таким чином, в історіографії питання про мовну державну політику періоду 

Незалежності намітилося дві лінії: русофонів і українофонів. Перші виступають за 



двомовність, другі – за українізацію. Проте є й інші невдоволені сучасною мовною 

політикою в Україні. В чому ж причина? Можливо, вона криється в тому, що по суті і в 

русофонів, і в українофонів створюється враження, що українізаційна політика в Україні є 

поверховою, штучною бюрократичною витівкою, що не проникає глибоко у традиційне 

російськомовне життя українського міського населення. Пояснення цьому процесу вони 

дають прямо протилежне. Для русофонів – це небажання самого народу приймати 

українізацію. Для українофонів – небажання радянсько-номенклатурної влади всерйоз і щиро 

займатися “національним відродженням” [12]. 

Mожна стверджувати, що нинішня “українізаційна” політика уряду увінчалася 

певними успіхами у тих сферах, які безпосередньо фінансуються з держбюджету, а отже, 

більш-менш піддаються адміністративно-бюрократичній регламентації (освіта, держапарат). 

Навпаки, ті галузі, що регулюються вільним ринком (мас-культ, мас-медіа) виявилися досить 

непіддатливими щодо бюрократичного впливу. Як наслідок, і українські, і російські 

активісти в Україні мають власні підстави бути незадоволеними політикою уряду. Для одних 

ця політика мусила б бути рушійнішою і послідовнішою, для інших – її взагалі не мусило б 

бути, оскільки колоніальний статус-кво їх цілком влаштовує. 

Як бачимо, процес відродження української мови відбувається набагато складніше, 

ніж очікувалося. З самого початку його було перенесено з мовної площини в суто політичну. 

Конституцією України офіційною мовою в країні визнано українську, тобто мову корінного 

етносу, як і в більшості країн світу. Разом з тим Конституцією України, українським 

законодавством взагалі всебічно підтримується розвиток мов усіх етносів, які є складовою 

українського народу, створюються сприятливі умови цьому процесові. На теренах 

незалежної України, разом з “реанімуванням” української мови, культури, діють національні 

школи, інші навчальні заклади, відновлюються національні театри, діють бібліотеки, мовами 

національних меншин видаються книжки, друкуються періодичні видання. Найширший 

спектр для задоволення своїх соціальних та культурних потреб надано найчисельнішій за 

кількістю в Україні російській національній меншині. 

Тут слід визначитися з принциповими, аксіоматичними позиціями, які є в будь-якому 

науковому методі необхідними відправними позиціями для проведення успішного й 

логічного процесу дослідження. 

По-перше, в Україні лише дві мови – українська і російська – реально конкурують між 

собою за вирішальний вплив на суспільне життя.  

По-друге, сучасна територія України є тим родовим гніздом, де українці тільки й 

можуть відчувати себе “вдома”. Щоправда, певні етнічні території були втрачені, якісь – 

набуті, проте всі ці локальні коливання меж етнічної території не мають принципового 



характеру щодо суті наведеної тези.  

По-третє, українська і російська етнічні спільноти є цілком осібними етнічними 

спільнотами, хоча вони і споріднені між собою з огляду на історичну причетність їх обох до 

давнього слов’янського кореня. У слов’янській мовній сім’ї багато народів, але нікому із 

сумлінних дослідників і на думку не спаде всерйоз ототожнювати їх, представляючи єдиним 

народом [13]. 

З іншого боку, потрібно окреслити тип екстремізму, властивий деяким представникам 

української етнічної спільноти, який виявляється у вимогах негайно викорінити будь-яку 

мовно-культурну присутність росіян в Україні, закликає до беззастережного зречення 

росіянами своєї національної ідентичності. Такі виступи, за висловом І. Дзюби, є “морально і 

психологічно небездоганними... здатними спровокувати конфронтаційність з огляду на 

непоступливість частини російськомовного населення, підігріту відповідною пропагандою в 

середині України й ззовні” [14]. 

Як вже зазначалося, мовне питання не можна розглядати ізольовано від усієї 

політичної, соціально-економічної та культурної ситуації. Нині втрачено ту ініціативу в 

мовній політиці, яка починала народжуватися в час здобуття Назалежності. Причини – і в 

об’єктивних обставинах (кризовий стан суспільства, зниження престижу українськості 

внаслідок соціальних розчарувань), і суб’єктивних (незацікавленість державних структур, 

“втома” громадських інституцій, пряма політична протидія з боку певних груп). Закон про 

мови не виконується, програми підтримки української мови (як і культури) не здійснюються 

– як через відсутність належного фінансового, технічного, організаційного забезпечення, так 

і через брак або невпевненість державної волі. 

У нинішній складній ситуації державна мовна політика має поєднувати 

цілеспрямованість і рішучість із розсудливістю, тактовністю і навіть обережністю в засобах. 

Цей підхід полягає в поступовому створенні об’єктивних обставин, які робитимуть 

українську мову потрібною і престижною для всіх, а українську культуру – привабливою і 

конкурентоспроможною на всіх рівнях. Зробити це не просто, з огляду на глибину 

зрусифікованості українського суспільства та могутню дію стихії дальшої русифікації. Тут 

науковці-політологи, культурологи, соціологи, соціолінгвісти повинні запропонувати 

систему дій, вигрунтувану на аналізі реальності й передбаченні перспективи. 

Проблема ускладнюється ще й тим, що мовне питання в Україні відіграє порівняно 

невелику роль у повсякденному житті більшості громадян, котрі здебільшого не 

рефлексують над цією проблемою і не виокремлюють її з-поміж інших, набагато важливіших 

для них життєвих проблем. Водночас мовне питання в Україні має величезне значення, 

зокрема для “свідомих українців”, себто передусім україномовної частини населення. 



Для бездержавного етносу мова справді була важливим, навіть головним, чинником 

формування національної ідентичності; лише усвідомлена й визнана справді істотною 

мовно-культурна відмінність від росіян давала українцям шанс стати окремою нацією, а не 

регіональним, діалектним різновидом нації російської. Ця ситуація, однак, кардинально 

змінилася після здобуття Україною незалежності. Громадянство, а не мова й культура, стало 

раптом головною ознакою “українськості”. А точніше, це поняття наче роздвоїлося: до 

традиційного означення українськості додалося нове, суто політичне. 

Підсумовуючи, можна стверджувати, що сучасна мовна ситуація в Україні має 

гострий політичний характер. Аксіоматичною точкою зору проблеми є відправна позиція 

співіснування в Україні двох мов – української і російської, які реально конкурують між 

собою за вирішальний вплив на суспільне життя. Причому і російськомовна, і україномовна 

еліти формально погодилися з політичною дефініцією “українського народу” як “громадян 

України всіх національностей” (як записано в преамбулі Конституції України). Проте 

питання про мовно-культурне ядро цього народу залишається відкритим. Українці важають 

себе титульною нацією і наполягають на пріоритезації української мови як єдиної державної; 

росіяни наполягають на тому, що вони теж є в Україні “корінним” народом, оскільки 

походять так само від Київської Русі. Головне ж полягає в тому, що не лише росіяни, а й 

чимало російськомовних українців стверджують, що російська мова є в Україні такою ж 

(коли не більш) природною, як і українська, а отже, заслуговує на такий самий державний, 

офіційний статус. По суті, боротьба в Україні точиться не за обсяги прав для національних 

меншин, боротьба йде за те, хто, власне, стане в Україні меншиною – українці чи росіяни, а 

точніше – русофони чи українофони. У практичному плані це означає, що боротьба йде за 

основну масу населення, яка ще “не визначилася” зі своєю мовно-культурною ідентичністю і 

перебуває в амбівалентному стані. 
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