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ПРОБЛЕМА ДВОМОВНОСТІ ТА ДЕРЖАВОТВОРЧА ФУНКЦІЯ 
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ НА СХІДНІЙ УКРАЇНІ 

 
Аналізуючи мовну ситуацію в Україні, визначимо її як сукупність форм 

існування однієї мови або сукупність мов у їхньому територіально-соціальному 
взаємовідношенні і функціональній взаємодії, в межах певних географічних 
регіонів чи адміністративно-політичних утворень. Мовна ситуація в країні є 
незбалансованою і характеризується рядом специфічних ознак, що, власне, не є 
притаманним лише нашій державі. Її знання і розуміння є дуже важливим для 
вироблення правильної мовної політики. 

Державний статус української мови сприяє підвищенню її престижу. 
Українська мова є державною, нею говорять національне радіо й телебачення, 
на ній створюється елітарна культура, її вивчають у школі, її досконале знання 
є ознакою інтелектуальності і приналежності до вищих верств суспільства. 
Російською мовою розмовляють у побуті; вона переважно застосовується у 
дрібному бізнесі і на виробничо-технічному рівні (технічна документація, 
використання побутових приладів, комп’ютерної техніки, програмного 
забезпечення тощо) [2]. 

Мовна політика виступає як частина національної політики держави, 
спрямованої на певний мовний розвиток. Спілкуючись українською мовою, ви 
автоматично використовуєте «високий стиль» коректності та, принаймні, 
формальної шанобливості. Соціальні й комунікативні показники функціо-
нування двох мов засвідчують стан розколотого за мовною ознакою 
суспільства, яке втрачає найдієвіший засіб консолідації – національну мову, а 
разом з нею – і перспективу побудови міцної і самостійної держави. 

Головна проблема в тому, що будь-якої системної політики, яка би мала 
чіткі і досяжні цілі, не проводилося. Покращення останніх років зачепило лише 
верхи суспільства – свідому україномовну частину, якій просто стало 
комфортніше жити у власній країні. В той же час, будь-яке покращення стану 
української мови не зачепило і не зачепить права та комфорт російськомовних 
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українців: сфера вжитку російської мови в Україні є і буде залишатися 
широкою. 

Державною визначається мова, яка «закріплена традицією або законо-
давством, вживання якої обов’язкове в органах державного управління та 
діловодства, громадських органах та організаціях, на підприємствах, у 
державних закладах освіти, науки, культури, у сферах зв’язку та інформатики. 
Це мова більшості корінного населення країни» [7]. 

Двомовність українців, тобто засвоєння ними, крім своєї, ще й російської 
мови, є явищем позитивним, яке відповідає як традиціям багатьох демокра-
тичних держав, так і національному менталітету. Загальноприйнята практика 
двомовних телепрограм, двомовних ведучих, запрошення на телебачення, у 
тому числі державне, московських дикторів, ведучих, котрі впроваджують 
нормативне російське мовлення, консервує асиметричну двомовність і сприяє 
поширенню змішаної українсько-російської мови. 

За нинішніх умов високого рівня асиміляції міського населення Сходу й 
Півдня, а частково й центральних регіонів, без державної підтримки українсь-
комовної культури фактор більшої комунікативної потужності російської мови 
«працюватиме» на подальшу русифікацію країни й утримування її в зоні 
впливу російського інформаційного простору. Основною задачею зараз є 
регіоналізація мовної політики. 

Зрушення у ставленні до української мови існують, чимало мешканців 
міст ставляться до неї позитивно. Є й об’єктивні проблеми, які неможливо 
вирішити протягом стислого часу. Виходить, хибність нинішньої мовної полі-
тики полягає в тому, що в ній переважає негативна мотивація – «зобов’язати» 
та «заборонити». Натомість, потрібне переважання позитивної мотивації – 
«заохотити» та «зацікавити» [6, 3]. 

Це відбувається великою мірою через те, що сфера вжитку української 
мови у містах центральної та східної України, навіть у Києві, залишається 
вкрай обмеженою. Українська мова досить мало присутня у діловому 
спілкуванні, яке займає більшу частку життя сучасної людини, частково і вища 
освіта лишається фактично російськомовною, саме тому українізацію системи 
освіти має супроводжувати максимально широке впровадження української 
мови в масову культуру.  

Мовознавець Г. Мацюк наголошує, що «комунікативну потужність 
російської мови підтримують складові: території, які в різний час увійшли у 
склад України і мають різний рівень національної свідомості; багатокон-
фесійність України; стан культури в державі; недостатній розвиток елітної 
культури. Подібні умови гальмують інкультураційну функцію української мови 
[3,8]. 

Протягом кількох поколінь мешканці проблемних регіонів звикали до 
того, що єдино можливою для публічного спілкування мовою є російська, для 
переважної більшості мешканців донбаських міст саме російськомовне 
комунікаційне середовище стало звичним, таким, що найбільше відповідає 
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їхнім вимогам та потребам. Потреба спілкування з офіційними органами 
мовою, якою багато (а в деяких регіонах навіть більшість) людей не володіють 
на належному рівні, не сприяє позитивному ставленню їх до української мови.  

Нинішню мовну ситуацію України характеризує конфлікт між двома 
літературними мовами – українською та російською. Асиміляція значної 
частини українського населення, що спричинила ослаблення національної 
самосвідомості українців, витіснення української мови російською у східних, 
південних і частково центральних областях України, передусім, у великих 
промислових центрах, становить одну з головних перешкод у побудові 
національної держави, незалежної від колишньої імперської метрополії. 

Тому єдиним шляхом є розширення вжитку української мови, 
подальшого призвичаєння до неї широких верств населення, за якого ця мова 
вже не буде викликати негативних емоцій частини населення сходу та півдня. 
Стабілізація ситуації та підвищення рівня мовної толерантності можливі лише 
за умови реалізації комплексної системи заходів з боку державних інституцій 
щодо розвитку української мови як єдиної державної. Національна мова 
повноцінно виконує свою державотворчу функцію лише в тому випадку, коли 
виступає засобом комунікації широких верств населення країни. Дуже важливо 
в цьому зв’язку синхронізувати процеси соціального, мовного і культурного 
розвитку суспільства [4, 27]. 

Зважаючи на мовно-культурний дуалізм, характерний для значної 
частини регіонів України, неможливо уникнути офіційної двомовності. Тільки 
ця двомовність має бути справжньою. Скажімо, володіння та користування 
українською мовою чиновниками – це те, що держава цілком може врегу-
лювати. 

Мова – той визначальний чинник, без якого говорити про існування 
єдиного культурного простору країни не доводиться. Актуальність мовної 
проблеми визначається об’єктивним станом вживання української мови в 
багатьох регіонах України. Потрібна програма підтримання української мови, у 
розробленні якої брали б активну участь соціологи та соціальні психологи. 
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