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управління  захисту української мови як стратегічного чинника інформаційно-

психологічної стійкості в умовах застосування проти України деструктивного 

інформаційно-психологічного впливу. З досвіду двадцяти років незалежності та 

з позицій системного аналізу автор вивчає проблему української мови як 

стратегічного чинника інформаційно-психологічної стійкості у справі 

забезпечення інформаційно-психологічної безпеки країни. 
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УПРАВЛЕНИЯ ЗАЩИТОЙ УКРАИНСКОГО ЯЗЫКА КАК 

СТРАТЕГИЧЕСКОГО ФАКТОРА ИНФОРМАЦИОНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СТОЙКОСТИ 

Публикация посвящена актуальной теме обеспечения государственного 

управления защиты украинского языка как стратегического фактора 

информационно-психологической стойкости в условиях применения против 

Украины деструктивного информационно-психологического влияния. На опыте 

двадцати лет независимости и с позиций системного анализа автор изучает 

проблему украинского языка как стратегического фактора информационно-

психологической стойкости в деле обеспечения информационно-

психологической безопасности страны. 

Ключевые слова: информационно-психологическая стойкость, 

информационно-психологическая безопасность, деструктивное информационно-

психологическое воздействие, механизмы государственного управления защитой 

украинского языка.   

 

Постановка проблеми. За двадцять років незалежності Україна не 

спромоглася механізмами державного управління зміцнити статус української 

мови як державної та домогтися того, щоби всі без винятку державні 

службовці, депутати різних рівнів знали та використовували державну мову 

відповідно до чинного законодавства. Автор визначає українську мову як 

стратегічний чинника інформаційно-психологічної стійкості у справі 

забезпечення інформаційно-психологічної безпеки держави, суспільства та 

особистості, в умовах систематичного застосування проти України 



 

деструктивного інформаційно-психологічного впливу та пропонує застосувати 

ряд механізмів державного управління для зміни ситуації на краще. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дана проблематика широко 

обговорюється науковцями, політиками в друкованих виданнях та в мережі 

Інтернет. Серед науковців над нею працювали: академік АПН України Любов 

Мацько, директор Інституту філософії М. Попович, професори О. Пахльовська, 

М. Козловець, Т. Паладіна, Ю. Жук, викладач української мови у 

Колумбійському та Літній школі Гарвардського університету Ю. Шевчук; 

політики та громадські діячі − В. Корж, С. Гриневецький, А. Павловський; 

публіцисти − С. Зятьєв, В. Гонський, Ю. Кобзенко, Л. Чуб, М. Мамчак, 

Ю. Тищенко, Ю. Фурташний, С. Слабінська, Н. Соломко, А. Пасховер, 

О. Сокирко, Л. Яновська, А. Дуда та інші. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. 

Механізми державного управління захистом української мови недосконалі та 

фрагментарні. Українська мова, не дивлячись на задекларований державний 

статус, все ще не зайняла відведене їй Конституцією України державотворче 

місце в житті суспільства, не стала стратегічним чинником інформаційно-

психологічної стійкості української нації та українського народу. 

Мета статті − акцентувати увагу на визначенні української мови як 

стратегічного чинника інформаційно-психологічної стійкості у справі 

забезпечення інформаційно-психологічної безпеки держави, суспільства та 

особистості, в умовах систематичного застосування проти України 

деструктивного інформаційно-психологічного впливу та пропонувати 

застосувати ряд механізмів державного управління для зміни ситуації на краще.    

Виклад основного матеріалу. Мова у сьогоднішньому глобалізованому 

світі неминуче стає інформаційно-психологічною зброєю, чинником стійкості, 

тому, захищаючи національні інтереси, кожна держава спершу повинна 

забезпечити захист своєї державної мови, яка є найвищою цінністю народу, 

його голосом, думкою, суттю та ознакою відмінності від інших. Втрата рідної 



 

мови, денаціоналізація стає передумовою і механізмом деградації людини, 

народу, держави.  

Сьогодні, коли ми маємо державу, а Конституція проголошує українську 

мову державною, остання ще не посіла в суспільстві належного місця. 

Недаремно вважається, що «нації вмирають не від інфаркту, адже спочатку їм 

відбирає мову». У свій час М. Фрунзе відверто говорив, що: «Ми ніколи не 

переможемо петлюрівщину, поки не вирвемо в них найбільшу зброю − їхню 

українську мову» [4]. 

А для того, щоб її ніхто не вирвав та не відібрав, кожна держава захищає 

мову по-своєму. Наприклад, у Латвії в разі невикористання в належному обсязі 

державної мови при виконанні професійних обов’язків накладається штраф. 

Словаччина, хоч і член НАТО, в ухваленому в 2009 році законі «Про державну 

мову в Словацькій Республіці» записано, що «державною мовою на території 

Словацької Республіки є словацька мова. Державна мова має перевагу перед 

іншими мовами, які вживаються на теренах країни». Сказано лаконічно, але 

зрозуміло. При цьому передбачливі словаки не забули визначити і 

відповідальність за нехтування цим законом [5]. 

Мова – неврологічний пункт життя суспільства, дзеркало його духовного 

буття, культурного й освітнього рівня, психологічних і психічних станів, 

моральний регулятор життя в суспільстві. Комунікативна функція мови в 

суспільстві підпорядкована функції мови як носія цінностей [6]. За В. Гонським, 

мова відіграє такі життєво важливі функції в житті людини та суспільства: 

комунікативну; гносеологічну (пізнавальну); експресивну (енергетично-

почуттєво-емоціональну); номінативну (називну); ідентифікаційну (націєтвірну); 

культуро-генеративну (мислетворчу); естетичну [7]. 

Вчені із світовими іменами визнають українську мову за найстарішу в 

Європі. Так, сходознавець і філолог М. Красуський стверджував, що 

«Займаючись довший час порівнянням арійських мов, дійшов висновку, що 

українська мова є старшою не лише за усі слов’янські, але й за санскрит, 

давньогрецьку, латину та інші арійські (індоєвропейські)» («Древность 



 

малороссийского языка», 1880, Одеса). Сходознавець, філолог, історик, 

етнограф і археолог, академік і віце-президент АН СРСР М. Марр: 

«…пережиток полісемантизму позначає українську мову щаблем розвитку 

більш архаїчним, ніж інші індоєвропейські мови» («Яфетические зори на 

украинском хуторе» /Избранное. – Москва-Ленинград, 1935) [8]. 

Російська ж мова до 1713 року російською не називалась, а тільки мовою 

«москвичів», або «московітів». А «руською» в Європі й у самій Москві до 

18 століття звалася виключно українська мова. Саме українська мова, а поряд з 

нею білоруська, яку в Москві тоді називали литовською, та польська мови 

стали базовими для реформування московської мови у російську. До 

18 століття мовою московітів була мова ослав’яненого койне, в основі якої були 

фіно-уйгурська та частково «руська» (українсько-білоруська) лексика. Церковні 

книги ж писались староболгарською (церковнослов’янською мовою), а в Європі 

– латиною. У вчених тієї епохи ще довго не було підстав стверджувати, що 

мова москвичів є окремою слов’янською – російською – мовою. Саме тому 

перший в історії Росії тлумачний словник його автор В. Даль назвав «Толковый 

словарь великорусского наречия русского языка». А вже після його смерті 

назву промовисто переінакшили на «Толковый словарь живого русского 

языка». І ще довго «русский язык» був ненародним у Московії – Росії, доки 

російське село його не освоїло [9]. 

Доктор філософських наук М. Козловець справедливо зауважив, що в 

Україні унаслідок особливостей нашої історії потребують захисту не тільки 

національні меншини, а й самі українці, самобутність яких у низці регіонів була 

значною мірою втрачена, права яких на розвиток національної культури й 

навчання у таких регіонах досі не забезпечені. Це робить стосунки у форматі 

«етнічна більшість – меншини» у нас значно складнішими, ніж у більшості 

європейських країн. Тому разом з правами людини і національних меншин 

повинно бути гарантовано право автохтонного українського етносу на 

повноцінне історичне буття. Отримання різними етнокультурними 

ідентичностями державних гарантій розвитку не повинно фрагментувати 



 

українське суспільство, ідентифікація себе з українською державою 

(громадянська ідентичність) має бути первинною, а з тією чи іншою етнічною 

спільнотою – вторинною… У країні, де більшість становлять етнічні українці, 

національно-державна ідентичність не може не базуватися на етнічній 

ідентичності більшості [10]. 

За даними Всеукраїнського перепису населення 2001 року в Україні 

представники всіх національних меншин разом складали 22,2 % від загальної 

кількості населення, а з усіх етнічних не українців понад 80 % становлять 

етнічні росіяни [11]. Перепис також свідчить про те, що 67,5 % населення 

України вважають українську мову рідною, російську мову – 29,6 % населення. 

При чому 3,9 % росіян вважають українську мову рідною. Більше всього росіян 

проживає в Севастополі – 71,6 %; в Криму загалом – 58,3 % росіян; в Донецьку 

– 38,2 %; в Дніпропетровську – 17,6 %; в Луганську – 39 %; Харкові – 25,6 %; в 

Києві – 13,1 % [12]. 

Показово, що в Україні про статус російської мови та двомовність 

говорять ті, хто впродовж 20 років не спромігся вивчити українську мову або не 

хоче її знати, відверто зневажає та систематично знищує державну мову, тим 

самим демонструючи зневагу до українського народу та підриваючи основи 

державності [13]. Всі проблеми розвитку нації відбиваються у проблемах мови. 

Асиміляція нації й розчинення в ядрі іншої сильнішої нації розпочинається 

саме з мовної асиміляції, а початок відродження, становлення нації теж 

розпочинається з відродження загальнодержавної мови [14]. 

Стаття 11 Конституції України узаконює термін «українська нація» і 

ставить перед державою завдання сприяти її консолідації та розвитку її 

історичної свідомості, традицій і культури. Преамбула Конституції, в свою 

чергу, чітко визначає таке важливе поняття, як український народ, вказуючи на 

те, що ним є громадяни України всіх національностей і що українська нація 

разом з іншими національностями України входить до правового терміну 

український народ. Тобто громадяни України іншої – неукраїнської − 

національності, національної меншини, є частиною Українського народу і 



 

зобов’язані знати та використовувати державну українську мову. Стаття 10 

Конституції України визначає державною мовою в Україні українську мову та 

гарантує вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов 

національних меншин України. Також держава сприяє вивченню мов 

міжнародного спілкування [1]. 

Стаття 4 вже не чинного Закону «Про мови в Українській РСР» 

закріплювала за російською мовою статус мови міжнаціонального спілкування 

[2], а Закон «Про національні меншини в Україні» гарантує національним 

меншинам права на вільний розвиток та визначає їх у статті 3-й як групи 

громадян України, які не є українцями за національністю, виявляють почуття 

національного самоусвідомлення та спільності між собою. Стаття 8-ма цього 

Закону передбачає, що у роботі державних органів, громадських  об'єднань, а 

також підприємств, установ і організацій, розташованих у місцях, де більшість 

населення становить певна національна  меншина,  може використовуватися її 

мова поряд з державною українською мовою. Звернемо увагу, що поряд, а не 

замість [3]. 

Конституційний Суд України в рішенні від 14.12. 1999 року вказав на те, 

що українська мова як державна є обов’язковим засобом спілкування на всій 

території країни при здійсненні повноважень органами державної влади та 

органами місцевого самоврядування (мова актів, роботи, діловодства, 

документації тощо), а також в інших публічних сферах суспільного життя, які 

визначаються законом. Для прикладу, сфера обслуговування належить до 

публічної і діяльність у ній регулюється Законом України «Про захист прав 

споживачів», Законом «Про мови в Українській РСР» та іншими нормативними 

актами. Стаття 17 Закону України «Про мови в Українській РСР» встановлює, 

що в Україні в усіх сферах обслуговування громадян вживається українська або 

інша мова, прийнятна для сторін. Тобто згідно із законом, наприклад, персонал 

закладів сфери обслуговування зобов’язаний використовувати українську [15]. 

Мовні права також виписані в Рамковій конвенції «Про захист 

національних меншин», у «Загальній декларації прав людини», в Конвенції 



 

«Про захист прав і основних свобод людини 1950 року», в Конвенції «Про 

забезпечення прав осіб, які належать до національних меншин». Отже, для 

реалізації своїх мовних прав необхідно мати чітко виражену гідність як 

зовнішній вияв своїх усвідомлених прав, свого значення, поваги до себе та 

політичну волю на їх захист. 

Ті, що ратують в Україні за надання російській мові статусу другої 

державної, таким підходом принижують її законно визнаний статус мови 

міжнаціонального спілкування. Російська мова не може бути другою, навіть у 

незалежній державі, бо це її принижує, а першою в ній вона апріорі бути не 

може. Російська мова мала свій особливий статус – мови міжнаціонального 

спілкування. Це статус консолідатора не тільки східного слов’янства і держав 

СНД, а й усього слов’янства. Це наднаціональний глобальний статус, і цим 

підкреслювалась велич російської мови, її відмінність від інших та авторитет 

Росії.  Силове ж насадження російської мови в будь-якому іншому статусі 

формує з неї агресивний, роз’єднувальний, а не консолідуючий чинник. 

Російська мова повинна зберегти свій високий консолідуючий статус мови 

міжнаціонального спілкування, а не ганебно опуститись до рівня політичного 

інструменту фрагментації сусідніх держав.  

 Статус мови міжнаціонального спілкування сьогодні доречно відновити 

та підкріпити міждержавною угодою серед країн СНД. В цій угоді виписати не 

тільки механізми реалізації статусу мови міжнаціонального спілкування, а й 

чітко визначити норми того, що Росія зобов’язується не ставити питання про 

надання статусу російській мові як другої державної чи регіональної в 

незалежних країнах СНД. Країни СНД, у свою чергу, беруть на себе 

зобов’язання вивчати російську мову в школах та вузах і у визначених 

міждержавною угодою випадках послуговуватись нею. 

Ще більше принижує російську мову статус регіональної мови, адже 

російська мова у такому разі перестає бути мовою міжнаціонального 

спілкування та стане джерелом радикалізації громадських настроїв та протестів. 

Більше того, штучно інспірована мовна проблема нанесе удар по єдності не 



 

тільки української влади, у перспективі – й по російській владі, адже ніхто не 

гарантує, що, для прикладу, російські татари як друга за чисельністю нація не 

поставлять справедливе питання про надання їх мові статусу другої державної в 

Росії. При статусі російської та інших мов як регіональних виникає цілий ряд  

проблемних ситуацій: в АРК російськомовним чиновникам прийдеться 

одночасно знати та вміти послуговуватись російською, українською, 

кримськотатарською та іншими. Аналогічна ситуація для російськомовних 

чиновників складеться в районах компактного проживання румун та угорців. 

В цей же час законодавство Росії знання російської мови в своїй державі 

чітко і безкомпромісно ставить на перше місце. Так, при отриманні дозволу на 

проживання в РФ буде оцінюватись рівень знання російської мови [16]. РФ 

підписала Хартію ще в травні 2001 року, але не ратифікувала її, оскільки 

російські експерти зробили висновки, що норми Хартії можуть привести до 

зростання сепаратистських настроїв, що Хартія не працює для 

багатонаціональних країн, що мови, які є державними в сусідніх країнах (і 

одночасно – мовами національних меншин у РФ), не повинні включатися в 

категорію «мови Російської Федерації», адже існуванню таких мов ніщо не 

загрожує. Отже, підтримки й захисту потребують не державні мови сусідніх 

країн, а ті мови, які не мають відповідної інфраструктурної забезпеченості та 

мало використовуються у ЗМІ [42]. 

Тепер зрозуміло, чому державне керівництво Росії не бажає  створювати 

адекватні умови для розвитку української мови, але при цьому інспірує та 

підтримує всі інформаційно-психологічні акції за посилення позицій російської 

мови в Україні.  

Українська національна меншина в РФ, як третя за чисельністю, також 

вправі поставити питання про надання українській мові статусу регіональної в 

чотирьох районах компактного проживання українців, де вони становили 

більшість ще з початку 20 століття, у так званих українських клинах, в яких 

станом на 1917 рік проживало від 6 до 10 млн. українців. [17] За офіційними 

даними російського перепису 2002 року, кількість українців-громадян РФ 



 

становить 2% (2 251 198 осіб). З них у містах проживають 76,5%, в селах – 

23,5%. Найбільша кількість українців проживає в Москві, Тюменській, 

Московській та Ростовській областях, в Краснодарському і Приморському 

краях. У 36 із 89 суб’єктів РФ українці в структурі населення займають друге 

місце після росіян, у тому числі в містах Москва та Санкт-Петербург [18]. 

Причини російської проімперської мовної політики в Україні досить чітко 

охарактеризував відомий славіст Ю. Шевчук. Ці причини він звів у цілий 

комплекс чинників: Україна довше всіх перебувала під російською окупацією 

та масовою брутальною асиміляторською політикою; дається в знаки 

відсутність сильної патріотично налаштованої національної еліти, яка б мала 

реальну економічну та фінансову  вагу, щоб проводити власну культурну й 

мовну політику; у свідомості українців успішними пропагандистськими 

міфами, про українську мову як копію російської, підірвано здатність до 

стійкого опору; застосування російським імперіалізмом стратегії внутрішнього 

тиску на українську мову її підрив із середини − проникнення в саму її систему, 

синтаксис, граматику, фонетику й найбільше лексику, як найменш відпірну до 

асимілятивних процесів. [19] 

Фахівці вважають, що збільшення кількості офіційних державних мов не 

вирішує проблем у державі – лише додає нових. У своїх аргументах на користь 

двомовності представники проросійських організацій часто посилаються на 

«європейську традицію  та світовий досвід», хоча цей досвід підтверджує 

оптимальність одномовного статусу держави. З одного боку, це дає змогу 

економити бюджетні кошти, з другого, наявність кількох офіційних мов – 

неефективний інструмент у вирішенні мовних і національних проблем. Країни з 

двома чи більше офіційними або державними мовами – не правило, а виняток. 

Одна їхня група – це держави з певними історичними особливостями (Бельгія, 

Швейцарія, Канада). Там йдеться про вживання різних мов на різних теренах, 

але виникають конфлікти щодо їх використання на національному рівні, а 

також у місцевостях зі змішаним населенням. Друга група – колишні колонії чи 

залежні території, де збереглася мова нації – колонізатора як «данина традиції» 



 

чи запорука непорушності прав її представників, які проживають на території 

нових держав. Однак у більшості випадків країна стає де-факто одномовною, 

при цьому страждає саме мова титульної нації, адже намагання створити 

одинакові умови для місцевого населення і колишньої метрополії призводить 

до домінування останньої. Загалом серед держав Європи випадків 

багатомовності не так багато: Ірландія, Білорусь, Бельгія, Швейцарія, 

Фінляндія, Люксембург. І в кожній з них свої проблеми, породжені 

багатомовністю [20]. 

Єдину державну мову запроваджено у переважній більшості країн світу і 

як результат в цих країнах не постають внутрішні мовнотериторіальні 

проблеми, хоча в багатьох з них національний склад населення далеко 

неоднорідний. І, навпаки, де запроваджено дві державні мови або більше, ці 

проблеми рано чи пізно все ж постають. Так, у колишній Югославії були три 

рівноправні державні мови, в колишній Чехословаччині – дві, також дві − в 

Канаді, дві – в Афганістані, Ірландії на Кіпрі. Саме ці країни відомі своїми 

внутрішніми чварами та розпадом. У Швейцарії ж жителі різномовних кантонів 

спілкуються між собою англійською мовою. 

  У 2008 році в Україні завершився фінансований Євросоюзом проект 

«Мовна політика в Україні: антропологічні, лінгвістичні аспекти та подальші 

перспективи». Члени проекту запропонували концепцію майбутньої мовної 

політики держави, яка базується на провідній ролі української мови в процесі 

державотворення та враховує інтереси мовних меншин, зокрема російської [21]. 

Статистика щодо стану україномовних видань вражає своїм негативом. 

Так, у 2010 році в Україні вийшло 338 млн. екземплярів журналів і тільки 66 

млн. з них українською мовою, а решта 272 млн. на мовах національних 

меншин, де російська мова міцно займає позиції лідера [22]. Виходить, що у нас 

хочуть створити ще додаткові привілеї для третини населення, а після 

прийняття Закону України «Про засади державної мовної політики», ці 

громадяни отримали право не знати і не вчити державну мову корінного етносу 

та вимагатимуть від влади вести документацію тільки їхньою мовою, що стане 



 

новим фінансовим тягарем для місцевих органів влади. Про це вже повідомив 

Мінфін України [23]. 

Лідери російськомовної спільноти не керуються Конституцією України та 

чинним мовним законодавством і не закликають свої одномовців вивчити 

державну українську мову, щоб уміти нею послуговуватись, адже переважна 

більшість україномовного населення знає російську мову і за необхідності 

вільно нею послуговується. Навпаки, вони стимулюють російськомовну 

спільноту України до несприйняття української мови, до відособлення від 

української культури, до показового та зухвалого ігнорування українського 

мовного законодавства, до національної зверхності. У такій штучно створеній 

негативній мовній атмосфері російська мова не виконує своєї високої функції 

мови міжнаціонального спілкування, а здійснює провокативний тиск на 

українську мову в українській державі, виокремлює своїх мовців в окремішню 

категорію. Така деструктивна інформаційно-психологічна стратегія лідерів 

російськомовних громад України є зухвалим політиканством, зразком 

великоросійського зверхництва та шкідливою як для української, так і 

російської мови. За таких хибних підстав важко говорити про консолідуючу 

роль російської мови на пострадянському просторі. Такий підхід вигідний саме 

недругам братніх слов’янських народів і вони завжди будуть його 

використовувати. 

В експертизі, підготовленій Відділенням етнополітології Інституту 

політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, 

йдеться про те, що законопроект  «Про засади державної мовної політики» 

ніякого захисту мовам, яким загрожує зникнення, не дає, а є лише важливим 

механізмом надання саме російській мові переваги над українською. 

Законопроектом передбачена  відмова від регулювання мови вжитку в 

телепросторі та кінопрокаті, вилучаються норми про державні гарантії розвитку 

української мови, духовності та культури. Отже, оскільки законопроект 

передбачає розширення можливостей уживання російської мови до рівня, що 

перевищує рівень вживання української і, відповідно, негативно вплине на її 



 

функціонування, то саме українська держава має всі підстави і зобов’язана 

застосувати механізми «позитивної дискримінації» або «підтримчих дій» для 

української мови як державної [24]. До речі, Україна єдина в світі надає 

громадянство людям, які не володіють її державною мовою. [25] 

Тому й не дивно, що на радіо українська мова загнана у неформат. Багато 

ФМ-станцій навіть новини і прогноз погоди подають російською. На ТБ 

українська мова теж поступово витісняється на пізній вечір і навіть ніч. У 

прайм-таймі неукраїнські власники каналів віддають перевагу в основному 

російськомовним і російським телешоу. Телеефір заполонили переважно 

примітивні російські телесеріали та старі радянські фільми, які підсвідомо 

формують в українців російськоцентричну модель мислення. Отже, практика 

засвідчує неприпустиму дискримінацію україномовного населення майже по 

всій території України. Україномовним буквально нав’язується російська як 

мова бізнесу, мова теле- і радіоефіру і навіть як мова спілкування з владними 

структурами. [26] 

За результатами моніторингу Руху добровольців «Простір свободи», 

витіснення української мови з медіапростору нарощує темпи. Так, на 

телебаченні відсоток часу від загальної кількості на восьми найрейтинговіших 

каналах складає: російською мовою – 46,8%, двомовні – 31%, українською 

мовою – 22,2%. Відсоток пісень на шести найрейтинговіших FM – станціях 

складає: російською та іншими мовами – 95,4%, українською мовою – 4,6%. 

Відсоток газет від загального накладу видань складає: газети російською мовою 

– 66,5%, українською мовою – 30,1%, двомовні – 3,2%, Іншими мовами – 0,2%. 

Відсоток журналів від загального накладу видань – російською та іншими 

мовами – 90%, українською мовою – 10%.[27] Як тут не згадати класика 

марксизму, який стверджував, що в незалежній державі чужою мовою може 

розмовляти тільки полонений, гість або окупант. На думку спадає й вираз 

древніх, які говорили, що чия музика звучить в державі, того й держава. 

Наведемо приклади, як світ турбується про захист своєї мови та 

створення для неї сприятливих умов. Так, у Німеччині національний 



 

інформаційний продукт лунає на 52 %, у Греції на 69 %. У Франції кожна п’ята 

французька пісня мусить бути від молодого автора [28]. Тому за пропозицією 

доктора біологічних наук, професора Т. Паладіної, одним із головних способів 

поширення української мови повинні стати державні та громадські заходи з 

посилення її престижності [29]. 

Соціологічне опитування, проведене Центром Разумкова та фондом 

«Демократичні ініціативи», свідчить, що  статус російської мови в 2012 році 

хвилює тільки 3,9 % опитуваних (у 2011 році ця проблема хвилювала 8,9 % 

українців). Сьогодні найбільше людей хвилює подолання безробіття (59,3 %), 

подолання економічної кризи (51,8 %), підвищення загального рівня зарплат, 

пенсій, стипендій (51,5 %), зниження цін на продукти і товари першої 

необхідності (43,3 %) тощо. Отже, маємо ще одне свідчення того, як 

парламентарії збурюють суспільство задля досягнення суто своїх політичних 

цілей [30]. 

Українське суспільство все ще знаходиться в перехідній фазі,  в умовах 

російського домінування, яке впливає на світогляд і масову свідомість його 

членів та еліти. Більше того, російські урядовці, не скриваючи, відкрито 

заявляють про свої плани посилити російську освітню та культурну присутність 

в Україні. Натомість у РФ права та свободи українців, які гарантуються 

міжнародними договорами й ратифіковані самою Росією, не дотримуються. В 

Росії немає жодної української школи, жодної української церкви, жодного 

українського засобу масової інформації. Виникає справедливе питання: Чому в 

Росії не створюють відповідних умов для українців [31]? У той самий час в 

Україні за державний кошт працюють більше 1400 російських шкіл. В одному 

із своїх інтерв’ю народний депутат України, співавтор мовного закону В. 

Колесніченко відверто визнав, що ні Росії, ні Євросоюзу сильна Україна не 

потрібна. Всім вигідно, щоб вона була слабкою, розпираємою внутрішніми 

конфліктами [32]. 

Україна – двомовна, але двомовність у нас асиметрична: практично всі 

україномовні володіють російською, а от російськомовні українською – ні. 



 

Тому прихильники російської мови як другої державної не мають на увазі 

обов’язкове знання двох мов, а навпаки, вважають, що в такому випадку 

достатньо буде спілкуватись тільки однією мовою, зрозуміло, що російською. 

На практиці це приведе до того, що російська мова поступово, за могутньої 

підтримки ззовні, витіснить українську мову з частини її історичного ареалу. 

Тоді можна ставити питання про приєднання суто російськомовної території 

Української держави до РФ. Саме така стратегічна мета й поставлена! Саме так, 

за допомогою мовної агресії, керівництво сусідньої держави, що й досі не 

сприйняло українську Незалежність, збирається прихопити собі хоча б частину 

України. Завдання ж української держави − цього не допустити і методами та 

засобами державного управління успішно нейтралізувати загрозу. 

Соціологія стабільно показує, що частка «україномовних» та 

«російськомовних» поступово зростає за рахунок білінгвів. Враховуючи значно 

краще знання російської серед «україномовних», а ніж навпаки, здолати 

ситуацію можна згідно з відомим гаслом: «Хочеш двомовності – вивчи 

українську!» [33]. У глобалізованому світі білінгвізм є поширеним явищем, але 

воно вивчається за допомогою, зокрема, й модерних технологій, адже 

білінгвізм змінює структуру мозку. [34] Оскільки панівним механізмом, що 

формує в Україні «культуру», залишається шоу-бізнес та реклама, то захист 

нібито упослідженої російської мови призведе до неминучої деградації власне її 

самої через засилля суржику та «гламуризації» всього культурного простору 

країни.. [35] 

Суддя Конституційного Суду України В. Шишкін звертає увагу на те, що 

законодавець, ухвалюючи закон про судоустрій, особливо це стаття 12, не 

звернув увагу на Закон «Про ратифікацію Європейської Хартії регіональних 

мов або мов меншин». Хоча цей закон указує повну назву Хартії, але в статті 2 

зазначено, саме до яких мов застосовується Хартія. В законі чітко записано: до 

мов національних меншин. І дано перелік цих мов національних меншин. 

Таким чином, методом математичного виключення (а він застосовується і 

юриспруденції) в законі про ратифікацію не вказано, які його норми слід 



 

вживати до того, що в Хартії називається регіональними мовами. Невідомо, що 

таке регіональна мова. У Європі самі не визначилися з тим, що таке регіональна 

мова. З термінами, особливо міжнародними, треба дуже обережно поводитися. 

На них треба дивитися через текст нашої Конституції. А в статті 11 Конституції 

згадано лише мову національних меншин і мову самобутніх корінних народів. 

Інших термінів в українському законодавстві немає [36]. Ця ж 11 стаття 

Конституції України визначає й такий політико-правовий термін, як 

«українська нація» поряд із термінами «корінні народи» та «національні 

меншини». 

До речі, сам термін «хартія» (від гр. – грамота) – правовий акт, що не має 

обов’язкової сили, за змістом майже завжди є декларацією (заявою) і формулює 

лише загальні принципи та цілі яких-небудь міжнародних домовленостей. Коли 

приймали Європейську Хартію регіональних мов або мов меншин, то мали на 

увазі мови, яким загрожує зникнення. Нині в ЄС, окрім офіційних, існує понад 

сто мов етнічних меншин, які необхідно охороняти. В Україні ж російській мові 

зникнення не загрожує тим більше, що російська мова є державною в РФ. А от 

саме українська мова, не дивлячись на її задекларований державний статус, під 

впливом штучних політичних чинників може маргіналізувати, що неодноразово 

мало місце в нашій багатостраждальній історії. 

У свій час, аналізуючи Європейську Хартію регіональних мов або мов 

меншин, ще тоді депутат Одеської обласної ради С. Гриневецький справедливо 

вказав на те, що Хартія практично нічого не добавляє до діючого в Україні 

законодавства про мови та національні меншини. Але є і ряд новацій. По-

перше, привнесено досить розмите поняття «регіональна мова» і, по-друге, 

виписано положення відносно використання національних мов або мов 

національних меншин у роботі органів місцевого самоврядування та судової 

влади [37]. 

Росія прийняла закон про статус російської мови як загальнодержавної та 

про необхідність володіння нею і не збирається, наприклад, надавати другій за 

чисельністю мовців, татарській мові, статусу другої державної. Хоча саме 



 

татари та українці були двома державотворчими етносами московської, а потім 

російської державності. 

Досвід показує, що держави з сильними мовно-культурними і 

релігійними традиціями виявились найбільш стійкими і мають перспективу 

бути переможцями у світовому змаганні [38]. Тому Україні необхідне мовне 

виховання, позитивна мовна поведінка. Несформована мовна стійкість робить 

людину невпевненою у собі, справедливо вважає академік АПН України Любов 

Мацько [39]. 

Професор Ю. Жук, спираючись на біблійну традицію (книга Буття 11, 

1/9), вказує на те, що в державі повинна бути одна державна мова. Біблія вчить, 

що народ, об’єднаний єдиною мовою, може творити чудеса. Важливо, щоб ця 

творчість не суперечила Божим заповідям [41]. 

Закон України «Про засади державної мовної політики» − глибоко не 

продуманий та загрозливий для національної єдності України. Мало того, що в 

ньому не прописані механізми захисту державної мови, її права, в ньому десять 

відсотків мовців отримують право диктувати свої умови більшості.  Законом 

відкриваються можливості для сусідів тиснути на Україну, щоразу висуваючи 

їй нові вимоги щодо розширення прав своїм соплемінникам, непропорційне 

збільшення їх кількості в органах державної влади.  Пишним цвітом в районах з 

регіональною мовою розквітнуть, підтримувані із-за кордону, різноманітні 

неурядові організації, мета яких у своїй більшості, як показує практика, – 

дестабілізація суспільно-політичної обстановки, ослаблення і без того неміцної, 

української державності [45]. Місцеві російськомовні чиновники зіткнуться з 

непереборною проблемою – вивченням мови національної меншини і пошуком 

додаткових значних, непередбачених коштів на реалізацію закону. Недарма 

директор Інституту філософії М. Попович, якого називають моральним 

авторитетом української нації, вважає, що після реалізації мовного закону 

українська мова перейде у статус міноритарної мови і всі проблеми з її захисту 

тільки загостряться, що українська мова в цілому ряді регіонів зникне із 



 

адміністративної та педагогічної сфери і що, на його думку, забезпечити 

рівність і конкуренцію потрібно не мовам, а культурам [40]. 

Сьогодні чомусь не згадують, що в кінці 20-х та на початку 30-х років 

минулого сторіччя в Україні більшовики вже намагалися переформатувати 

мовний механізм, щоб схилити національні меншини України на свій бік. Для 

цього були створені національні райони, сільські та селищні ради. Експеримент 

виявився невдалим, адже по всій Україні замайоріли прапори іноземних 

держав, які відкрито почали підтримувати свої національності, державне 

управління національними районами, селами та селищами утруднилось у 

зв’язку із використанням національних мов у діловодстві, призупинився процес 

консолідації українського народу, виросли додаткові фінансові затрати, 

піднялася хвиля націоналізму та сепаратизму; доходило до того, що особливого 

національного ставлення до себе почали вимагати не тільки автономії,  але й 

окремі райони міст та містечок, вулиці, присілки та кутки селищ. Все це 

призвело до того, що у 1939 році національні райони, села та селища були 

ліквідовані, а радянська влада визнала, що припустилась загрозливої помилки. 

Сьогодні Україні нав’язується аналогічна помилка стратегічного характеру 

[43]. Автор підтримує пропозицію доктора юридичних наук, професора, член-

кореспондента НАПрНУ В. Маляренка про закріплення в Конституції України 

за українською мовою, як державною, статусу державного символу разом з 

Державним Прапором України, Державним Гербом України та Державним 

Гімном України. Такий виправданий правовий крок захистить державну мову 

від посягань, відповідно до статты 338 Кримінального кодексу України 

(«Наруга над державними символами») [44]. 

Висновки. Україні необхідна мовна доктрина, яка б викрасталізувала 

теорію, принципи та механізми успішного протистояння будь-якій асиміляції, 

культурному колоніалізму на рівнях держави, громадянського суспільства, 

медіа, щоб створити захищений україномовний простір та мовну стратегію для 

її реалізації в системі національної безпеки. 



 

Державна мова – стратегічний чинник незалежності та інформаційно-

психологічної стійкості. Запровадження державної двомовності закладає міну 

сповільненої дії, яка обов’язково вибухне, адже обмеження користуванням 

державною мовою – ознака тиску однієї суверенної нації на іншу. Єдина 

державна українська мова – оберіг від майбутніх мовно-територіальних 

конфліктів, а її запровадження – важка, копітка, толерантна та наполеглива 

праця. Враховуючи досвід передових країн світу, доречно встановити, що 

знання української мови як державної всіма громадянами України, які, 

відповідно до Конституції, утворюють український народ, повинно бути 

обов’язковим з жорсткими правовими наслідками для тих, хто не бажає її 

вивчити. Обов’язковою умовою отримання громадянства України повинні 

стати екзамени на знання мови, історії України та прийняття Присяги на 

вірність українському народу та Конституції України. 

Статус російської мови як мови міжнаціонального спілкування доречно 

відновити та підкріпити міждержавною угодою серед країн СНД. В цій угоді 

виписати не тільки механізми його реалізації, а й чітко визначити норми того, 

що Росія зобов’язується не ставити питання про надання російській мові 

статусу другої державної чи регіональної в незалежних країнах СНД. Країни 

СНД, у свою чергу, беруть на себе зобов’язання вивчати російську мову в 

школах та вузах і у визначених міждержавною угодою випадках 

послуговуватись нею. 

Оскільки можливості вживання російської мови розширюються до рівня, 

що перевищує рівень вживання української і, відповідно, негативно впливає на 

її функціонування, то саме українська держава має всі підстави і зобов’язана 

застосувати механізми «позитивної дискримінації» або «підтримувальних дій» 

для української мови як державної. Для зміни комунікативної ситуації на 

користь української мови держава повинна сприяти формуванню критичної 

маси педагогів, вчених, державних службовців, які виявили б мовну стійкість та 

були взірцем не лише мовної, а й етичної поведінки. 



 

Враховуючи значно краще знання російської серед «україномовних», ніж 

навпаки, здолати диспропорцію можна згідно з принципом: «Хочеш 

двомовності – вивчи українську!» Головним способом поширення української 

мови повинні стати державні та громадські заходи з її запровадження та 

посилення престижності. Необхідно напрацювати дієві механізми захисту 

української мови від будь-яких проявів публічного приниження чи зневажання, 

запровадити неупереджений моніторинг мовної ситуації в Україні, підвищити 

престиж української мови, організувати виховання української мовної 

свідомості та національної гідності. 

Необхідно підтримати пропозицію доктора юридичних наук, професора, 

член-кореспондента НАПрНУ В. Маляренка про закріплення в Конституції 

України за українською мовою, як державною, статусу державного символу 

разом з Державним Прапором України, Державним Гербом України та 

Державним Гімном України. Такий правовий крок захистить державну мову від 

посягань, у відповідності із статтею 338 Кримінального кодексу України 

(«Наруга над державними символами»).  

Якщо стан речей із статусом української мови як державної не 

покращиться, то за нею залишаться лише формально-ритуальні функції, в 

результаті чого і сама українська державність стане формально-декоративною.  

 

Література. 

1. Конституція України. – Х.: Одіссей, 2011. – 56 с. 

2. Закон «Про мови в Українській РСР» Відомості Верховної Ради УРСР 

(ВВР), 1989, Додаток до N 45, ст.631 ) ( Вводиться    в   дію   Постановою  ВР  

№ 8313-11 від 28.10.89, ВВР, 1989, Додаток до N 45, ст. 632 ) ( Із змінами, 

внесеними згідно із Законами N 75/95-ВР від 28.02.95, ВВР, 1995, N 13, ст. 85. − 

№ 594-IV ( 594-15 ) від 06.03.2003, ВВР, 2003, № 24, ст. 159. 

3. Закон   України «Про національні меншини в Україні»  Відомості 

Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 36, ст.529) (Вводиться в дію 

Постановою ВРN 2495-XII ( 2495-12 ) від 25.06.92, ВВР, 1992, № 36, ст. 530. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2495-12/ed19920716


 

4. Яновська Л. Не хочу стати нацменшиною… // Голос України. – 

02.06.2012. – С. 1. 

5. Зятьєв С. «…І на злість ворогам засіяла вона» // «Народна Армія». – 

21.022012. – С. 6. 

6. Пахльовська О. «Страна рабов, страна господ» // День. − № 97−98. – 

08−09.06.2012. – С.8−9. 

7. Гонський В. Мова як чинник формування людини і нації // «Персонал 

плюс». − № 47. – 24−30.11.2010. – С. 5. 

8. Чуб Л. Нам потрібна власна історія // Персонал плюс. − № 20−21. – 

23−29.05.2012. – С. 16. 

9. Мамчак М. Розмова про «мову» і «язык» // Голос України. − 

№ 124(4624). – 08.07.2009. – С. 5. 

10. Козловець М. Етнонаціональна політика: від «культурної мозаїки» до 

національного самоусвідомлення // Голос України №87. – 16.05.2012. – С. 14. 

11. Тищенко Ю. Закон з подвійним дном // «Персонал Плюс». − № 23−24. 

– 13−19.06.2012. – С. 5.  

12. Князева Н. О 17 миллионах Путина… // День. − №197. – 31.10.2009. – 

С. 6. 

13. Корж В. Суть питання – в загрозі втрати Україну // Голос України. − 

№ 121(5371). – 06.07.2012. – С. 6. 

14. Павловський А. Чому не спрацювала національна ідея // Віче. – 2011. 

− № 19. – С. 14−15. 

15. Фурташний Ю. Як захистити мовні права // Український тиждень. − 

№ 15(232). – 13-19.04.2012. – С. 27. 

16. РФ, російськомовне ІА «Интерфакс»: «У получающих вид на 

жительство в России мигрантов будут проверять знание русского языка», 

11.08.11 – Режим доступу:http://www.interfaks.ru/hews.asp?id=203098. 

17. Слов’янська єдність: взаємне проникнення. // «Аргументи і факти в 

Україні». − №37. – 2009. – С. 11−12. 

18. http://ru.wikipedia.org/wiki/Украинцы_ и_украинский_язык_в_России. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Украинцы_


 

19. Тригуб Г. Коли мова має значення // Український тиждень. − 

№ 22(239). – 1−7.06.2012. – С. 42−43. 

20. Скумін А. Зворотний бік двомовності // Український тиждень. − 

№ 52(217). – 23−29.2012. – С. 26−28. 

21. Слабінська С. «В Україні ніхто не дискримінує мовні меншини» // 

Чорноморські новини. – 26.06.2008. – С. 4. 

22. Соломко Н., Пасховер А. Битва язычников // Корреспондент. − 

08.06.2012. − С. 21−22. 

23. Гусєв А. Черговий замах манкуртів на мову // Персонал плюс. − № 22. 

– 30.05-05.06.2012. – С.1, 4. 

24. Не проект, а бомба // УНІАН. − Персонал плюс. − № 22. – 30.05-

05.06.2012. – С. 4. 

25. Яновська Л. Не хочу стати нацменшиною… // Голос України. – 

02.06.2012. – С. 1, 4. 

26. Гусєв А. Черговий замах манкуртів на мову // Персонал плюс. − № 22. 

– 30.05−05.06.2012. – С. 1, 4. 

27. Позняк О. Вихід – модернізація села. //Український тиждень. – 

4−10.11.2011. − № 45(210). – С. 51. 

28. Український тиждень. // №47(212)18-24.2011. – С. 8−9. 

29. Сидоренко О. За чверть до кінця. // Український тиждень. – 11-

17.11.2011. − № 46(211). – С. 50. 

30. Паладіна Т. «Не бійтеся» // День. −  № 61. – 6-7.04.2012. – С. 10. 

31. Парламентські слухання «Етнонаціональна політика України: 

здобутки та перспективи» // Віче. − № 3. – 2012. – С. 43. 

32. Колесниченко В. Партия регионов, языковый вопрос // Власть денег. − 

№27−28. – С. 33−37. 

33. Михельсон О. Дії замість політичних закликів // Український тиждень. 

− № 23(240). – 08-14.06.2012. – С. 10−11. 

34. Пахльовська О. «Страна рабов, страна господ» // День. − № 97−98. – 

08−09.06.2012. – С.8−9. 



 

35. Сокирко О. Мовне небуття // Український тиждень. − № 23(240). – 

08−14.06.2012. – С. 22. 

36. Дуда А. Без оголошення війни // Український тиждень. − № 52(217). – 

23−29.12.2011. – С. 24. 

37. Гриневецкий С. Языковый вопрос: взгляд из региона // Голос 

Украины. − № 121. – 05.07.2006. – С. 7. 

38. Ференц В. Що за «язиковою» боротьбою? // Персонал плюс. − № 29. – 

20−26.07.2012. –С. 5. 

39. Мацько Л. «Мова – інтелектуальний портрет народу» // Голос 

України. − №120(3370). – 02.07.2004. – С. 11. 

40. Соломко И. Рационально о эмоциональном // Корреспондент. – 

06.07.2012. – С. 18−20. 

41. Жук Ю. Хто нас виведе на шлях? // Персонал плюс. − №31-32. – 01-

07.08.2012. –С. 7. 

42. Воропаєва Т. Знову про мову. Чому ігноруються висновки російських 

експертів // Голос України. − № 144(5394). – 08.08.2012. – С. 6. 

43. Маляренко В. Щодо мовних проблем // Голос України. − №163(5413). 

– 01.09.2012. – С. 5. 

44. Маляренко В. Про мову, троянди та білих орлів, або Дещо про 

забутий символ держави // Голос України. − №183(5433). – 29.09.2012. – С. 22. 

45. Закон України «Про засади державної мовної політики» // Голос 

України. − №146(5393). – 10.08.2012. – С. 3−5. 


