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Ó ìîíîãðàô³¿ íà ï³äñòàâ³ ðåçóëüòàò³â áàãàòüîõ çàãàëüíîíàö³î-
íàëüíèõ ñîö³îëîã³÷íèõ äîñë³äæåíü ³ç øèðîêèì êîëîì îá´ðóíòî-
âàíèõ ñîö³îëîã³÷íèõ ïîêàçíèê³â àíàë³çóºòüñÿ ìîâíà ñèòóàö³ÿ â
Óêðà¿í³ òà ¿¿ äèíàì³êà â îñòàíí³ äåñÿòèë³òòÿ. Çà äîïîìîãîþ ðåãðå-
ñ³èíîãî àíàë³çó âèÿâëÿþòüñÿ ÷èííèêè â³äòâîðåííÿ ³ çì³í ìîâíî¿
ñèòóàö³¿ â Óêðà¿í³ â ñ³ì’¿ òà â îñâ³òí³õ çàêëàäàõ, àíàë³çóþòüñÿ
îö³íêè ìîâíî¿ äèñêðèì³íàö³¿ ãðîìàäÿí òà ñòàâëåííÿ ¿õ äî ñòàòóñó
ìîâ â Óêðà¿í³, îá´ðóíòîâóþòüñÿ íàïðÿìè äåðæàâíî¿ ìîâíî¿ ïî-
ë³òèêè. Äëÿ íàóêîâö³â, âèêëàäà÷³â, ñòóäåíò³â, ïîë³òè÷íèõ ä³ÿ÷³â.

The linguistic situation in Ukraine and its dynamics in the last
decades on the basis of many national sociological researches with
the wide circle of reasonable sociological indexes are analyzed in
the monograph. By the regressive analysis the factors of recreation
and changes of linguistic situation appear in Ukraine in family and
in educational establishments, the estimations of linguistic discri-
mination of citizens and their attitude toward status of languages in
Ukraine are analyzed; directions of public linguistic policy are
grounded.

For the scientists, teachers, students, political figures.
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“Ìóæèê âñå âèíåñå, âñå ïåðåæèâå, âñ³õ ïåðå-
ñïîðèòü ³ ïîâ³ëüíî, êðîê çà êðîêîì, àëå íå-
óõèëüíî ³ íåïåðåìîæíî ç³ âñ³õ ñòîð³í âòèñ-
íåòüñÿ â ì³ñòà, ³ òå, ùî òåïåð ââàæàºòüñÿ
ìóæèöüêîþ ãîâ³ðêîþ, áóäå â íèõ ÷åðåç äâà
ïîêîë³ííÿ ìîâîþ ãàçåò, òåàòð³â òà âèâ³ñîê –
³ ùå á³ëüøå”.

Âîëîäèìèð (Çåºâ) Æàáîòèíñüêèé,
            ºâðåéñüêèé ïèñüìåííèê

Âñòóï

² õî÷à Âîëîäèìèð (Çåºâ) Æàáîòèíñüêèé íå áóâ òî÷íèì
ùîäî «ìóæèöüêî¿ ãîâ³ðêè», àäæå óêðà¿íñüêà ìîâà íà ìî-
ìåíò íàïèñàííÿ öüîãî ìàòåð³àëó íà ïî÷àòêó ÕÕ ñòîë³òòÿ
âæå áóëà óíîðìîâàíîþ ë³òåðàòóðíîþ é ìàëà ðîçâèíåíó
õóäîæíþ ë³òåðàòóðó ³ç âëàñíèìè êëàñèêàìè, îäíà÷å ñòàí ³
òåíäåíö³¿ ôóíêö³îíóâàííÿ ìîâ â Óêðà¿í³ â³äîáðàçèâ äîñèòü
ïðàâèëüíî. Áî ñàìå ïðîáëåìà ìîâè ñï³ëêóâàííÿ â ì³ñòàõ
(îñîáëèâî ñåðåäí³õ òà âåëèêèõ) â óêðà¿íñüêèõ çåìëÿõ âè-
íèêëà íå â îñòàíí³ äåñÿòèë³òòÿ ³ñíóâàííÿ Ðàäÿíñüêîãî Ñî-
þçó (çà ÷àñ³â Âîëîäèìèðà Ùåðáèöüêîãî, îäíîãî ç îñòàíí³õ
Ïåðøèõ ñåêðåòàð³â ÖÊ ÊÏÓ), à çíà÷íî ðàí³øå. ² ³ñíóâàëà
âîíà íå ëèøå â ì³ñòàõ, ùî âõîäèëè äî óêðà¿íñüêèõ çåìåëü
ó ñêëàä³ Ðîñ³éñüêî¿ òà Ðàäÿíñüêî¿ ³ìïåð³¿, à é ó òèõ ì³ñòàõ,
ùî âõîäèëè äî ñêëàäó Àâñòðî-Óãîðùèíè, à ïîò³ì Ïîëüù³,
Ñëîâà÷÷èíè, Ðóìóí³¿.

Â³äñòåæèòè ñèòóàö³þ â ñôåð³ ôóíêö³îíóâàííÿ ìîâ â Óê-
ðà¿í³ âïðîäîâæ íå ò³ëüêè îñòàíí³õ äâîõ äåñÿòèë³òü íåçàëåæ-
íîñò³ óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâè, à é óñüîãî îñòàííüîãî ñòîë³òòÿ
íà ï³äñòàâ³ êîíêðåòíèõ ïîêàçíèê³â ³ âèÿâèòè ñîö³àëüí³ é
àäì³í³ñòðàòèâí³ ÷èííèêè öèõ çì³í íåìîæëèâî, áî ìàñîâ³
çàãàëüíîíàö³îíàëüí³ ÷è ðåã³îíàëüí³ ñîö³îëîã³÷í³ îïèòóâàííÿ
â íàø³é êðà¿í³ ïðîâîäÿòü ëèøå â îñòàíí³ 15 ðîê³â (óæå ï³ñëÿ
ïðîãîëîøåííÿ íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè). Äî òîãî æ ö³ îïèòóâàííÿ
ì³ñòÿòü äóæå îáìåæåíó é íåäîñòàòíüî êîðåêòíó ê³ëüê³ñòü
ïîêàçíèê³â – ùîäî òàê çâàíî¿ «ð³äíî¿ ìîâè» òà ìîâè ñï³ëêóâàííÿ
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â ñ³ì’¿1. Ò³ëüêè â îïèòóâàíí³, ÿêå ðîçïî÷èíàëî â ²íñòèòóò³
ñîö³îëîã³¿ ÍÀÍ Óêðà¿íè äðóãèé åòàï ìîí³òîðèíãîâîãî ïðîåêòó
«Óêðà¿íñüêå ñóñï³ëüñòâî: ìîí³òîðèíã ñîö³àëüíèõ çì³í»,  áóëî
ðîçøèðåíî êîëî ñîö³îëîã³÷íèõ ïîêàçíèê³â ìîâíî¿ ñèòóàö³¿
òà ìîâíèõ ïðåôåðåíö³é – äî äâîõ îñíîâíèõ ïîêàçíèê³â áóëî
äîäàíî ÷îòèðè çàïèòàííÿ ùîäî ì³ðè âîëîä³ííÿ óêðà¿íñüêîþ,
ðîñ³éñüêîþ, àíãë³éñüêîþ òà ³íøèìè ìîâàìè (³ç âàð³àíòàìè
â³äïîâ³ä³: â³ëüíî âîëîä³þ, ÷àñòêîâî âîëîä³þ, íå âîëîä³þ) òà
÷îòèðè çàïèòàííÿ ùîäî ìîâè ñï³ëêóâàííÿ – ç äðóçÿìè, ç
ñóñ³äàìè, íà ðîáîò³ (â íàâ÷àëüíîìó çàêëàä³), ó ãðîìàäñüêèõ
ì³ñöÿõ (âóëèöÿ, òðàíñïîðò, ìàãàçèí òîùî)  òà îäíå çàïèòàí-
íÿ ñòîñîâíî òîãî, ÿêó ìîâó, êð³ì óêðà¿íñüêî¿, íåîáõ³äíî
îáîâ’ÿçêîâî âèâ÷àòè â çàãàëüíîîñâ³òí³õ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ
_______________

1 Ãîëîâàõà Å.È., Ïàíèíà Í.Â. Íàöèîíàëüíî-ãîñóäàðñòâåííàÿ èäåí-
òèôèêàöèÿ è ôîðìèðîâàíèå ñîöèàëüíî-ïîëèòè÷åñêèõ îðèåíòàöèé ðóñ-
ñêîãî ìåíüøèíñòâà â Óêðàèíå // Ïîëèòè÷åñêàÿ êóëüòóðà íàñåëåíèÿ
Óêðàèíû. (Ðåçóëüòàòû ñîöèîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé). – Ê.: ²Ñ ÍÀÍÓ,
1993. – Ñ. 98–111; ªâòóõ Â.Á., Àçà Ë.Î. Ïðî ñòàí äåðæàâíî¿ ìîâè  â
Óêðà¿í³ // Óêðà¿íñüêå ñóñï³ëüñòâî. Ìîí³òîðèíã–2000. ²íôîðìàö³éíî-
àíàë³òè÷í³  ìàòåð³àëè. – Ê.: ²Ñ ÍÀÍÓ, 2000. – Ñ. 261–267; Ãîëîâàõà ª.².,
Ïàí³íà Í.Â. Çì³íè ìîâíî¿ ñèòóàö³¿ â Óêðà¿í³ // Óêðà¿íñüêå ñóñï³ëüñòâî.
Ìîí³òîðèíã–2000. ²íôîðìàö³éíî-àíàë³òè÷í³ ìàòåð³àëè. – Ê.: ²Ñ ÍÀÍÓ,
2000. – Ñ. 268–275; Øóëüãà Ì.Î. Ïîøèðåí³ñòü ðîñ³éñüêî¿ ìîâè â
Óêðà¿í³ // Óêðà¿íñüêå ñóñï³ëüñòâî. Ìîí³òîðèíã–2000. ²íôîðìàö³éíî-
àíàë³òè÷í³ ìàòåð³àëè. – Ê.: ²Ñ ÍÀÍÓ, 2000. – Ñ. 276–288; Øóëüãà Í.À.
Ôóíêöèîíèðîâàíèå óêðàèíñêîãî è ðóññêîãî ÿçûêîâ â óêðàèíñêîì îá-
ùåñòâå // Ïðîåêòû çàêîíîâ î ÿçûêàõ. Ýêñïåðòíûé àíàëèç. – Ê.: Ôîíä
ïîääåðæêè ðóññêîé êóëüòóðû â Óêðàèíå, 2000. – Ñ. 73–114; Àçà Ë.Î.
Òåíäåíö³¿ åòíîìîâíîãî ðîçâèòêó â Óêðà¿í³ // Óêðà¿íñüêå ñóñï³ëüñòâî:
äåñÿòü ðîê³â íåçàëåæíîñò³. – Ê.: ²Ñ ÍÀÍÓ, 2001. – Ñ. 528–536; Ðåçí³ê Î.
Ìîâí³ ïðàêòèêè â óêðà¿íñüêîìó ñóñï³ëüñòâ³ // Óêðà¿íà–2002. Ìîí³òî-
ðèíã ñîö³àëüíèõ çì³í. – Ê.: ²Ñ ÍÀÍÓ, 2002. – Ñ. 517–522; Ðåçí³ê Î.
Åñòí³÷í³ñòü òà ¿¿ ïðîÿâè  ó ãðîìàäÿíñüêîìó ïðîñòîð³ Óêðà¿íè // Óê-
ðà¿íñüêå ñóñï³ëüñòâî–2003. Ñîö³îëîã³÷íèé ìîí³òîðèíã. – Ê.: ²Ñ ÍÀÍÓ,
2003. – Ñ. 365–372; Àçà Ë. Ðåã³îíàëüíèé àñïåêò åòíîìîâíî¿ äèôåðåí-
ö³àö³¿ // Óêðà¿íñüêå ñóñï³ëüñòâî–2003. Ñîö³îëîã³÷íèé ìîí³òîðèíã. –
Ê.: ²Ñ ÍÀÍÓ, 2003. – Ñ.494–500; Àçà Ë. Ìîâà ÿê ôàêòîð åòí³÷íî¿ ³äåí-
òè÷íîñò³ // Ñîö³îêóëüòóðí³ ³äåíòè÷íîñò³ òà ïðàêòèêè / Çà ðåä. À.Ðó÷-
êè. – Ê.: ²Ñ ÍÀÍÓ, 2002. – Ñ. 221–236; Àçà Ë. Îñîáëèâîñò³ åòíîìîâíî¿
ñèòóàö³¿ â Óêðà¿í³ (óêðà¿íî-ðîñ³éñüêà äâîìîâí³ñòü) // Óêðà¿íñüêå ñóñ-
ï³ëüñòâî: ìîí³òîðèíã ñîö³àëüíèõ çì³í (1994–1999). ²íôîðìàö³éíî-àíà-
ë³òè÷í³ ìàòåð³àëè. – Ê.: ²Ñ ÍÀÍÓ, 1999. – Ñ. 148–151; Âèøíÿê Î.².
Ñîö³îêóëüòóðíà äèíàì³êà ïîë³òè÷íèõ ðåã³îí³â Óêðà¿íè. Ñîö³îëîã³÷íèé
ìîí³òîðèíã: 1994–2006. – Ê.: ²Ñ ÍÀÍÓ, 2006. – Ñ. 157–179.
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(³ç âàð³àíòàìè â³äïîâ³ä³ – ðîñ³éñüêó ìîâó, àíãë³éñüêó ìîâó
òà ³íøó ìîâó)2. Ðîçøèðåííÿ êîëà ñîö³îëîã³÷íèõ ïîêàçíèê³â
äàëî ìîæëèâ³ñòü âèÿâèòè òàêå:

– ÿêùî â ñ³ì’¿ óêðà¿íîìîâí³ ïðàêòèêè ñï³ëêóâàííÿ (38%)
ïåðåâàæàþòü íàä ðîñ³éñüêîìîâíèìè (33%) òà äâîìîâíèìè
(28%), ó ñóñ³äñüêîìó ñï³ëêóâàíí³ ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ìàéæå
áàëàíñ ì³æ óêðà¿íîìîâíèìè (34,5%), ðîñ³éñüêîìîâíèìè
(34,4%) òà äâîìîâíèìè (30,7%) ïðàêòèêàìè, òî íà ðîáîò³
(íàâ÷àíí³) âæå äåùî ïåðåâàæàþòü äâîìîâí³ (37%) òà ðîñ³éñü-
êîìîâí³ (32%) ïðàêòèêè íàä óêðà¿íîìîâíèìè (31%), à îñîá-
ëèâî äâîìîâí³ ïðàêòèêè ïåðåâàæàþòü (38%), ÿê ³ ðîñ³éñüêî-
ìîâí³ (35%) íàä óêðà¿íîìîâíèìè (26%), â ãðîìàäñüêèõ ì³ñ-
öÿõ (âóëèöÿ, òðàíñïîðò, ìàãàçèí òîùî);

– ð³âåíü â³ëüíîãî âîëîä³ííÿ ãðîìàäÿíàìè Óêðà¿íè ðîñ³éñü-
êîþ ìîâîþ, çà ñàìîîö³íêàìè ãðîìàäÿí (82%), áóâ ñòàòèñòè÷íî
çíà÷èìî âèùèé, í³æ ð³âåíü â³ëüíîãî âîëîä³ííÿ óêðà¿íñü-
êîþ (73,5%), õî÷à ÷àñòêà òèõ, õòî çîâñ³ì íå âîëîä³º óêðà¿íñü-
êîþ (4%), íå íàäòî á³ëüøà, í³æ òèõ, õòî çîâñ³ì íå âîëîä³º
ðîñ³éñüêîþ (2%).

Òàêèì ÷èíîì, äîñë³äæåííÿ 2002 ðîêó äàëî çìîãó ãëèáøå
ïðîàíàë³çóâàòè ìîâíó ñèòóàö³þ â Óêðà¿í³, ¿¿ äèíàì³êó òà
÷èííèêè, ùî ¿¿ âèçíà÷àþòü. Àëå âîíî íå ñòàëî ïðåäìåòîì
ãëèáîêîãî íàóêîâîãî àíàë³çó. Â ºäèí³é ïóáë³êàö³¿ çà äàíèìè
öüîãî äîñë³äæåííÿ (àâòîð – Î.Ðåçí³ê) íàâîäÿòüñÿ çàãàëüí³
äàí³ ìîí³òîðèíãó 2002 íàâ³òü áåç êîìåíòàð³â3.

Äî òîãî æ âæå ó 2003 ðîö³ ³ç ìîí³òîðèíãó ²íñòèòóòó ñîö³î-
ëîã³¿ ÍÀÍÓ çàïèòàííÿ ùîäî âîëîä³ííÿ ìîâàìè òà ìîâíèõ
ïðàêòèê ñï³ëêóâàííÿ (îêð³ì ìîâè ñï³ëêóâàííÿ â ñ³ì’¿) çíîâó
áóëî âèëó÷åíå. Ó 2003 ðîö³ çàëèøèëîñÿ ëèøå çàïèòàííÿ ùîäî
íåîáõ³äíîñò³ îáîâ’ÿçêîâîãî âèâ÷åííÿ â çàãàëüíîîñâ³òí³õ íà-
â÷àëüíèõ çàêëàäàõ ³íøèõ ìîâ (îêð³ì óêðà¿íñüêî¿)4. Ó íàñòóï-
íèõ äîñë³äæåííÿõ ²íñòèòóòó ñîö³îëîã³¿ ÍÀÍÓ ñåðåä çàïèòàíü,
ùî õàðàêòåðèçóþòü ìîâíó ñèòóàö³þ, çàëèøèëèñÿ, çíîâ òàêè,

_______________
2 Óêðà¿íñüêå ñóñï³ëüñòâî. 1992–2002 (Ñîö³îëîã³÷íèé ìîí³òîðèíã) /
Çà ðåä. Í.Ïàí³íî¿. – Ê.: ²Ñ ÍÀÍÓ, 2003. – Ñ. 63–65.
3 Ðåçí³ê Î. Ìîâí³ ïðàêòèêè â óêðà¿íñüêîìó ñóñï³ëüñòâ³ // Óêðà¿íà–
2002. Ìîí³òîðèíã ñîö³àëüíèõ çì³í. – Ñ. 520.
4 Äèâ.: Óêðà¿íñüêå ñóñï³ëüñòâî: Ñîö³îëîã³÷íèé ìîí³òîðèíã 1994–2003 /
Çà ðåä. Í.Ïàí³íî¿. – Ê.: ²Ñ ÍÀÍÓ, 2003. – Ñ. 46.
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ñóìí³âíå çàïèòàííÿ ùîäî «ð³äíî¿ ìîâè» é ìîâè ñï³ëêó-
âàííÿ â ñ³ì’¿ òà çàïèòàííÿ ïðî âèâ÷åííÿ ³íøèõ ìîâ5.

Çà öèõ óìîâ àíàë³ç äèíàì³êè ñàìîîö³íîê ãðîìàäÿí Óêðà¿-
íè ùîäî çíàííÿ óêðà¿íñüêî¿ òà ðîñ³éñüêî¿ ìîâè òà ìîâíèõ
ïðàêòèê ó ð³çíèõ ñôåðàõ æèòòºä³ÿëüíîñò³ áóâ íåìîæëèâèé,
ïðèíàéìí³ çà äîïîìîãîþ ìåòîä³â ïîâòîðíèõ ìîí³òîðèíãîâèõ
äîñë³äæåíü.

Óñå öå é âèçíà÷èëî îñíîâí³ çàâäàííÿ íàøîãî äîñë³äæåííÿ,
ùî ́ ðóíòóºòüñÿ íà ìàòåð³àëàõ ê³ëüêîõ ìàñøòàáíèõ ñîö³îëî-
ã³÷íèõ äîñë³äæåíü 2005–2007 ðîê³â, âèêîíàíèõ ï³ä êåð³âíèöò-
âîì àâòîðà ïðîïîíîâàíî¿ ìîíîãðàô³¿ ó ñï³âïðàö³ ³ç Ì.Î.Øóëü-
ãîþ òà ².Å.Áåêåøê³íîþ:

1) îá´ðóíòóâàòè ñèñòåìó ñîö³îëîã³÷íèõ ïîêàçíèê³â àíàë³-
çó ìîâíî¿ ñèòóàö³¿ òà ñòàâëåííÿ ãðîìàäÿí äî ñòàòóñó ìîâ â
Óêðà¿í³;

2) îá´ðóíòóâàòè ìåòîäèêè àíàë³çó äèíàì³êè ìîâíî¿ ñèòóàö³¿
³ç çàñòîñóâàííÿì êîãîðòíîãî, á³îãðàô³÷íîãî òà êîãîðòíî-
á³îãðàô³÷íîãî ìåòîä³â;

3) âèÿâèòè îñíîâí³ òåíäåíö³¿ ôóíêö³îíóâàííÿ óêðà¿íñü-
êî¿ òà ðîñ³éñüêî¿ ìîâ ó ð³çíèõ ñôåðàõ æèòòºä³ÿëüíîñò³ ìåø-
êàíö³â ð³çíèõ ðåã³îí³â òà ñîö³îäåìîãðàô³÷íèõ ãðóï;

4) âèâ÷èòè òåíäåíö³¿ çì³í ìîâíî¿ ñèòóàö³¿ â Óêðà¿í³ çà
îñòàíí³ äåñÿòèë³òòÿ â ð³çíèõ ñôåðàõ æèòòºä³ÿëüíîñò³ ãðîìà-
äÿí;

5) âèâ÷èòè âïëèâ áàòüê³âñüêî¿ ñ³ì’¿, øêîëè òà ñïåö³àëüíèõ
íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â íà ôîðìóâàííÿ ìîâíèõ ïðàêòèê ãðîìà-
äÿí Óêðà¿íè;

6) çà äîïîìîãîþ ìåòîä³â ìàòåìàòè÷íîãî àíàë³çó ðîçêðèòè
âçàºìîçâ’ÿçîê òà âïëèâ ð³çíèõ ÷èííèê³â íà ìîâí³ ïðàêòèêè
ãðîìàäÿí Óêðà¿íè;

7) âèâ÷èòè îö³íêè ð³âíÿ äèñêðèì³íàö³¿ ìåøêàíö³â ð³çíèõ
ðåã³îí³â ³ ãðóï çà ìîâíîþ îçíàêîþ â ð³çíèõ ñôåðàõ æèòòº-
ä³ÿëüíîñò³;

8) âèÿâèòè ð³âåíü çíà÷èìîñò³ ìîâíèõ ïðîáëåì ó ìàñîâ³é
ñâ³äîìîñò³ íàñåëåííÿ Óêðà¿íè;

_______________

5 Äèâ.: Ïàí³íà Í. Óêðà¿íñüêå ñóñï³ëüñòâî 1994–2005: Ñîö³îëîã³÷íèé
ìîí³òîðèíã. – Ê.: ²Ñ ÍÀÍÓ, Ôîíä «Äåìîêðàòè÷í³ ³í³ö³àòèâè». – Ñ. 68;
Ïàí³íà Í.Â. Óêðà¿íñüêå ñóñï³ëüñòâî 1992–2006: Ñîö³îëîã³÷íèé ìî-
í³òîðèíã. – Ê.: ²Ñ ÍÀÍÓ, 2006. – Ñ. 38.
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9) âèÿâèòè ñòàâëåííÿ ãðîìàäÿí äî ñòàòóñó ìîâ â Óêðà¿í³
é îá´ðóíòóâàòè ñòðàòåã³¿ äåðæàâíî¿ ìîâíî¿ ïîë³òèêè.

Åìï³ðè÷íó áàçó äîñë³äæåíü ìîâíî¿ ñèòóàö³¿ òà ñòàòóñó
ìîâ ïåðøîþ ÷åðãîþ ñòàíîâëÿòü äâà çàãàëüíîíàö³îíàëüí³
îïèòóâàííÿ íàñåëåííÿ Óêðà¿íè, ïðîâåäåí³ ó 2006–2007 ðîêàõ:

1. Äîñë³äæåííÿ çà óìîâíîþ íàçâîþ «Âèá³ð Óêðà¿íè:
ðåàë³¿, ïðîáëåìè, ïåðñïåêòèâè»

Ñîö³îëîã³÷íå äîñë³äæåííÿ íà çàìîâëåííÿ ãðîìàäñüêî-ïî-
ë³òè÷íîãî îá’ºäíàííÿ «Óêðà¿íñüêèé ôîðóì» ïðîâîäèëè
²íñòèòóò ñîö³îëîã³¿ ÍÀÍÓ òà ô³ðìà «Þêðåéí³àí ñîö³îëîäæ³
ñåðâ³ñ» ³ç 11 äî 22 æîâòíÿ 2006 ðîêó â óñ³õ îáëàñòÿõ Óêðà-
¿íè, Àâòîíîìí³é Ðåñïóáë³ö³ Êðèì, ì³ñòàõ Êèºâ³ òà Ñåâàñ-
òîïîë³ (âñüîãî ó 95 ì³ñüêèõ òà ñ³ëüñüêèõ ïîñåëåííÿõ). Çà-
ãàëîì  çà êâîòíîþ íàö³îíàëüíîþ âèá³ðêîþ áóëî îïèòàíî
2011 ðåñïîíäåíò³â, ÿê³ çà ñòàòòþ, â³êîì, îñâ³òîþ, òèïîì
ïîñåëåííÿ òà îáëàñòÿìè ðåïðåçåíòóþòü íàñåëåííÿ Óêðà¿íè
â³êîì ïîíàä 18 ðîê³â. Îñíîâíèì çàâäàííÿì öüîãî äîñë³-
äæåííÿ áóëî âèâ÷åííÿ ãåîïîë³òè÷íèõ îð³ºíòàö³é íàñåëåí-
íÿ Óêðà¿íè, ñòàâëåííÿ ãðîìàäÿí äî ÷ëåíñòâà êðà¿íè â ªÑ,
ªÅÏ, ÍÀÒÎ, Îðãàí³çàö³¿ äîãîâîðó êîëåêòèâíî¿ áåçïåêè êðà¿í
ÑÍÄ (ÎÄÊÁ) òà ³íøèõ ì³æíàðîäíèõ ñòðóêòóðàõ, à òàêîæ
äî ìîâíî¿ ñèòóàö³¿, îö³íîê ìîâíî¿ äèñêðèì³íàö³¿ â Óêðà¿í³,
ñòàâëåííÿ ãðîìàäÿí äî ñòàòóñó ìîâ â Óêðà¿í³ òà ìîâíèõ
òåíäåíö³é ñåðåä íàñåëåííÿ. Ìàêñèìàëüíà ïîõèáêà âèá³ð-
êè, ç óðàõóâàííÿì äèçàéí-åôåêòó, íå ïåðåâèùóº 3%. Îñ-
íîâí³ ðåçóëüòàòè îïèòóâàííÿ â ÷àñòèí³ ãåîïîë³òè÷íèõ îð³º-
íòàö³é áóëè îïóáë³êîâàí³ ðàí³øå6, à ñòîñîâíî ìîâíî¿ ñèòó-
àö³¿ òà ñòàòóñó ìîâ ïóáë³êóþòüñÿ âïåðøå.

Êåð³âíèêè îïèòóâàííÿ – ä-ð ñîö³îë. íàóê Ì.Î.Øóëüãà,
ä-ð ñîö³îë. íàóê Î.².Âèøíÿê.

2. Äîñë³äæåííÿ çà óìîâíîþ íàçâîþ «Îìí³áóñ–2007»
Ñîö³îëîã³÷íå äîñë³äæåííÿ ïðîâîäèëîñÿ ²íñòèòóòîì ñîö³î-

ëîã³¿ ÍÀÍ Óêðà¿íè òà ñîö³îëîã³÷íîþ ñëóæáîþ «ÑÎÖ²Ñ» ó òðàâí³
2007 ðîêó â óñ³õ îáëàñòÿõ Óêðà¿íè, Àâòîíîìí³é Ðåñïóáë³ö³ Êðèì,
ì³ñòàõ Êèºâ³ òà Ñåâàñòîïîë³. Çàãàëîì çà êâîòíîþ íàö³îíàëü-
íîþ âèá³ðêîþ áóëî îïèòàíî 1800 ðåñïîíäåíò³â, ÿê³ çà ñòàòòþ,
_______________
6 Ñîö³îëîã³÷íå äîñë³äæåííÿ «Ãåîïîë³òè÷íèé âèá³ð Óêðà¿íè: ðåàë³¿,
ïðîáëåìè, ïåðñïåêòèâè» // Áåçïåêà Óêðà¿íè–2010 / Çà ðåä.
Â.Ï.Ãîðáóë³íà, À.Ì.Çëåíêà, Ã.Ê.Êðþ÷êîâà, Â.Ï.Ñåìèíîæåíêà. – Ê.:
Óêðà¿íñüêèé Ôîðóì, 2007. – Ñ. 99–123.
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â³êîì, òèïîì ïîñåëåííÿ òà îáëàñòÿìè ðåïðåçåíòóþòü íàñå-
ëåííÿ Óêðà¿íè â³êîì ïîíàä 18 ðîê³â. Îïèòóâàííÿ áóëî áà-
ãàòîö³ëüîâèì, ì³ñòèëî ê³ëüêà áëîê³â çàïèòàíü, ñåðåä ÿêèõ
áóëî é âèâ÷åííÿ çà ìåòîäèêîþ Î.².Âèøíÿêà òà Ì.Î.Øóëüãè
ìîâíî¿ ñèòóàö³¿, ìîâíèõ ïðåôåðåíö³é ³ ñòàâëåííÿ ãðîìà-
äÿí äî ñòàòóñó ìîâ â Óêðà¿í³. Äåòàëüí³øå ðåçóëüòàòè öüî-
ãî îïèòóâàííÿ îïóáë³êîâàí³ ó çá³ðö³ ²íñòèòóòó ñîö³îëîã³¿
ÍÀÍÓ7 .

ßê äîäàòêîâ³ â ìîíîãðàô³¿ òàêîæ íàâåäåíî ðåçóëüòàòè
òàêèõ îïèòóâàíü:

1. Äîñë³äæåííÿ çà óìîâíîþ íàçâîþ «Âèáîðè–2006» (ãðó-
äåíü 2005 ðîêó)

Ñîö³îëîã³÷íå äîñë³äæåííÿ «Âèáîðè–2006» ïðîâîäèëîñÿ
Êè¿âñüêèì ì³æíàðîäíèì ³íñòèòóòîì ñîö³îëîã³¿ (ÊÌ²Ñ),
ô³ðìîþ «Þêðåéí³àí ñîö³îëîäæ³ ñåðâ³ñ» òà Öåíòðîì «Óê-
ðà¿íñüêå äåìîêðàòè÷íå êîëî» çà 24 îáëàñíèìè ðåïðåçåí-
òàòèâíèìè âèá³ðêàìè, âèá³ðêîþ â Àâòîíîìí³é Ðåñïóáë³ö³ Êðèì,
ì. Êèºâ³ òà ì. Ñåâàñòîïîë³, ÿê³  ðåïðåçåíòóþòü íàñåëåííÿ öèõ
àäì³í³ñòðàòèâíèõ îäèíèöü â³êîì ïîíàä 18 ðîê³â çà ñòàòòþ,
â³êîì, îñâ³òîþ, òèïîì ïîñåëåííÿ. Óñüîãî çà êâîòíîþ âèá³ð-
êîþ áóëî îïèòàíî 16157 ðåñïîíäåíò³â, á³ëüø ÿê 600 ðåñïîí-
äåíò³â ó êîæí³é îáëàñò³, Àâòîíîìí³é Ðåñïóáë³ö³ Êðèì òà ì.
Êèºâ³, òà á³ëüø ÿê 400 ðåñïîíäåíò³â ó ì. Ñåâàñòîïîë³. Ïðè
öüîìó ÊÌ²Ñ ïðîâîäèâ îïèòóâàííÿ çà ðåïðåçåíòàòèâíèìè
âèá³ðêàìè ó 12 îáëàñòÿõ Óêðà¿íè (Ð³âíåíñüêà, Æèòîìèðñü-
êà, ×åðí³ã³âñüêà, Ñóìñüêà, Ïîëòàâñüêà, Õàðê³âñüêà, Ëóãàíñü-
êà, Õåðñîíñüêà, Ìèêîëà¿âñüêà, ×åðêàñüêà, Â³ííèöüêà, Õìåëü-
íèöüêà), ó ì. Êèºâ³, â Àâòîíîìí³é Ðåñïóáë³ö³ Êðèì òà
ì. Ñåâàñòîïîë³, ô³ðìà «Þêðåéí³àí ñîöî³ëîäæ³ ñåðâ³ñ» ïðî-
âîäèëà îïèòóâàííÿ ó 9 îáëàñòÿõ Óêðà¿íè (Çàêàðïàòñüêà,
Ëüâ³âñüêà, ²âàíî-Ôðàíê³âñüêà, Òåðíîï³ëüñüêà, ×åðí³âåöüêà,
Êè¿âñüêà, Äí³ïðîïåòðîâñüêà, Çàïîð³çüêà, Ê³ðîâîãðàäñüêà),
à Öåíòð «Óêðà¿íñüêå äåìîêðàòè÷íå êîëî» – ó 3 îáëàñòÿõ
(Âîëèíñüêà, Îäåñüêà, Äîíåöüêà).

Ó ìîíîãðàô³¿ âèêîðèñòàíî ðåçóëüòàòè îá’ºäíàíîãî ìàñè-
âó äàíèõ «îáëàñíèõ» äîñë³äæåíü ç óðàõóâàííÿì êîåô³ö³ºíò³â
îáëàñòåé äî ÷àñòêè ãðîìàäÿí â³êîì ïîíàä 18 ðîê³â â Óêðà¿í³
çàãàëîì.
_______________
7 Óêðà¿íñüêå ñóñï³ëüñòâî–2007. Ìîí³òîðèíã ñîö³àëüíèõ çì³í. – Ê.:
²Ñ ÍÀÍÓ, 2007.
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Êåð³âíèêè äîñë³äæåííÿ – ä-ð ñîö³îë. íàóê Î.².Âèøíÿê,
êàíä. ô³ëîñ. íàóê ².Å.Áåêåøê³íà.

2. Äîñë³äæåííÿ çà óìîâíîþ íàçâîþ «Ñòðàòåã³¿ Óêðà¿-
íè–2007» (ëèïåíü 2007 ðîêó)

Äîñë³äæåííÿ «Ñòðàòåã³¿ Óêðà¿íè–2007» áóëî ïðîâåäåíî
ñîö³îëîã³÷íèì êîíñîðö³óìîì ó ñêëàä³ ô³ðìè «Þêðåéí³àí
ñîö³îëîäæ³ ñåðâ³ñ», Êè¿âñüêîãî ì³æíàðîäíîãî ³íñòèòóòó ñî-
ö³îëîã³¿ (ÊÌ²Ñ) òà ñîö³îëîã³÷íî¿ ñëóæáè «ÑÎÖ²Ñ» â³ä 6 äî
19 ëèïíÿ 2007 ðîêó â óñ³õ îáëàñòÿõ Óêðà¿íè, Àâòîíîìí³é
Ðåñïóáë³ö³ Êðèì, ì³ñòàõ Êèºâ³ òà Ñåâàñòîïîë³.

Óñüîãî áóëî îïèòàíî 11075 ðåñïîíäåíò³â çà òðüîìà ïà-
ðàëåëüíèìè çàãàëüíîíàö³îíàëüíèìè âèá³ðêàìè, êîæíà ç
ÿêèõ çà ñòàòòþ,  îñâ³òîþ, â³êîì, òèïîì ïîñåëåííÿ òà îáëàñ-
òÿìè ðåïðåçåíòóº äîðîñëå íàñåëåííÿ Óêðà¿íè â³êîì ïîíàä
18 ðîê³â. Ïðè öüîìó ô³ðìîþ «Þêðåéí³àí ñîö³îëîäæ³ ñåðâ³ñ»
áóëî îïèòàíî 3996 ðåñïîíäåíò³â, ÊÌ²Ñ – 4079 ðåñïîíäåíò³â,
ñëóæáîþ «ÑÎÖ²Ñ» – 3000 ðåñïîíäåíò³â.

Êåð³âíèêè äîñë³äæåííÿ – ä-ð ñîö³îë. íàóê Î.².Âèøíÿê,
êàíä. ô³ëîñ. íàóê ².Å.Áåêåøê³íà.

Êîîðäèíàòîð ðîáîòè ñîö³îëîã³÷íèõ ñëóæá – ².Å.Áåêåøê³íà.
Ó ìîíîãðàô³¿, îêð³ì Äîäàòêà 3, âèêîðèñòîâóþòüñÿ ðå-

çóëüòàòè îá’ºäíàíîãî ìàñèâó òðüîõ ñîö³îëîã³÷íèõ ñëóæá.
Ó äîñë³äæåíí³ òàêîæ âèêîðèñòàíî ðåçóëüòàòè ìîí³òî-

ðèíãîâîãî äîñë³äæåííÿ ²íñòèòóòó ñîö³îëîã³¿ ÍÀÍ Óêðà¿íè
ó 1994–2006 ðîêàõ òà ³íøèõ ñîö³îëîã³÷íèõ äîñë³äæåíü ô³ðìè
«Þêðåéí³àí ñîö³îëîäæ³ ñåðâ³ñ».

Àâòîð âèñëîâëþº ùèðó ïîäÿêó çàñòóïíèêîâ³ äèðåêòîðà
²íñòèòóòó ñîö³îëîã³¿ ÍÀÍÓ, äîêòîðîâ³ ñîö³îëîã³÷íèõ íàóê,
ïðîôåñîðîâ³ Ì.Î.Øóëüç³ òà ñòàðøîìó íàóêîâîìó ñï³âðîá³ò-
íèêîâ³ ²íñòèòóòó ñîö³îëîã³¿ ÍÀÍÓ ².Å.Áåêåøê³í³é çà òâîð÷ó
ñï³âïðàöþ â îðãàí³çàö³¿ é ï³äãîòîâö³ ñï³ëüíèõ äîñë³äæåíü
çà äàíîþ òåìîþ, êåð³âíèêîâ³ â³ää³ëó ïðîãðàìóâàííÿ ²íñòèòóòó
ñîö³îëîã³¿ Â.Ô.Ìóñ³ºíêî çà îáðîáëåííÿ ñîö³îëîã³÷íî¿ ³íôîð-
ìàö³¿, ïîë³òòåõíîëîãîâ³ Î.Î.Ìåäâºäºâó çà ñï³âïðàöþ â îðãàí³-
çàö³¿ îêðåìèõ äîñë³äæåíü.

Ï³äãîòîâêó ìîíîãðàô³¿ äî äðóêó çä³éñíåíî ïðîâ³äíèì ³í-
æåíåðîì ².Â.Äàíèëþê òà ïðîâ³äíèì ñîö³îëîãîì Î.Þ.Ñîêî-
ëîâîþ, çà ùî àâòîð âèñëîâëþº ¿ì ùèðó ïîäÿêó.
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ÌÎÂÍÀ ÑÈÒÓÀÖ²ß Â ÓÊÐÀ¯Í²

ÒÀ ¯¯ ÄÈÍÀÌ²ÊÀ:

ÑÎÖ²ÎËÎÃ²×ÍÈÉ ÀÍÀË²Ç

1.1. Ñîö³îëîã³÷í³ ïîêàçíèêè òà ìåòîäèêè äîñë³äæåííÿ
ôóíêö³îíóâàííÿ òà ñòàòóñó ìîâ â Óêðà¿í³

Ïîïðè òå, ùî ìîâíà ñèòóàö³ÿ òà ñòàòóñ ìîâ â Óêðà¿í³
ïîñò³éíî ïåðåáóâàþòü ó öåíòð³ óâàãè é ïðîòèñòîÿííÿ ïîë³-
òè÷íèõ ñèë òà ãðîìàäñüêîñò³, îäíàê àáñîëþòíà á³ëüø³ñòü
àâòîð³â ïðàöü âèâ÷àþòü òà àíàë³çóþòü ¿¿ íà îáìåæåíîìó
êîë³ ïîêàçíèê³â.

Òàê, ó áàãàòîð³÷íîìó ìîí³òîðèíãîâîìó äîñë³äæåíí³
²íñòèòóòó ñîö³îëîã³¿ ÍÀÍÓ ÿê áàçîâ³ õàðàêòåðèñòèêè
âèêîðèñòîâóþòü ëèøå äâà ïîêàçíèêè:

1) Âàøà ð³äíà ìîâà (áåç âèçíà÷åííÿ,  ùî ðîçóì³ºòüñÿ
ï³ä “ð³äíîþ ìîâîþ”);

2) Ìîâà ñï³ëêóâàííÿ â ðîäèí³ (âäîìà)1 (“ßêîþ ìîâîþ
(ìîâàìè) Âè ïåðåâàæíî ñï³ëêóºòåñü ó Âàø³é ðîäèí³ (âäî-
ìà)?” – ³ç âàð³àíòàìè â³äïîâ³ä³: “ïåðåâàæíî óêðà¿íñü-
êîþ”, “ïåðåâàæíî ðîñ³éñüêîþ”, “³ óêðà¿íñüêîþ, ³ ðîñ³éñü-
êîþ, çàëåæíî â³ä îáñòàâèí”, “³íøîþ ìîâîþ”).

À öå äóæå îáìåæóº ìîæëèâ³ñòü ñèñòåìíîãî àíàë³çó
ìîâíî¿ ñèòóàö³¿ é äèíàì³êè ôóíêö³îíóâàííÿ ìîâ â Óêðà¿í³.

Â îêðåìèõ äîñë³äæåííÿõ ö³ ïîêàçíèêè (ÿê ó 2002–
2003 ðîêàõ) äîïîâíþþòüñÿ ñòàâëåííÿì ãðîìàäÿí äî íåîá-
õ³äíîñò³ îáîâ’ÿçêîâîãî âèâ÷åííÿ ³íøèõ ìîâ (îêð³ì äåð-

_______________
1 Äèâ., íàïðèêëàä: Óêðà¿íñüêå ñóñï³ëüñòâî: ñîö³îëîã³÷íèé ìîí³òîðèíã
1994–2003 / Çà ðåä. Í.Â.Ïàí³íî¿. – Ê.: ²Ñ ÍÀÍÓ, 2003. – Ñ.46, 69.
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æàâíî¿) â Óêðà¿í³ (“ßêó ìîâó, îêð³ì óêðà¿íñüêî¿, íà Âàøó
äóìêó, íåîáõ³äíî îáîâ’ÿçêîâî âèâ÷àòè â çàãàëüíîîñâ³òí³õ
íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ?” – ³ç âàð³àíòàìè: “ðîñ³éñüêó”,
“àíãë³éñüêó” ÷è “³íøó” òà ìîæëèâ³ñòþ îáðàòè íåîáìåæå-
íó ê³ëüê³ñòü âàð³àíò³â)2.

Îäíàê öå ìàéæå íå ðîçøèðþº ìîæëèâîñòåé àíàë³çó
ìîâíî¿ ñèòóàö³¿.

Ùî ñòîñóºòüñÿ ñòàâëåííÿ ãðîìàäÿí Óêðà¿íè äî ñòàòóñó
ìîâ â Óêðà¿í³, òî äëÿ öüîãî âçàãàë³ âèêîðèñòîâóþòü ò³ëü-
êè îäèí ïîêàçíèê: ñòàâëåííÿ äî íàäàííÿ ðîñ³éñüê³é ìîâ³
ñòàòóñó îô³ö³éíî¿ â Óêðà¿í³ (áåç âèçíà÷åííÿ, ùî òàêå
ñòàòóñ îô³ö³éíî¿ ìîâè ³ ÿê â³í ñï³ââ³äíîñèòüñÿ ç³ ñòàòó-
ñîì óêðà¿íñüêî¿ ìîâè ÿê äåðæàâíî¿).

² âèâ÷àþòü öå ñòàâëåííÿ çà äîïîìîãîþ çàïèòàííÿ: “×è
ââàæàºòå Âè çà íåîáõ³äíå íàäàòè ðîñ³éñüê³é ìîâ³ ñòàòóñó
îô³ö³éíî¿ â Óêðà¿í³?” (³ç âàð³àíòàìè â³äïîâ³ä³: “í³”, “òàê”,
“âàæêî ñêàçàòè”).

Ïèòàííÿ ùîäî ñòàòóñó óêðà¿íñüêî¿ ìîâè, ðîñ³éñüêî¿
ìîâè ÿê ðåã³îíàëüíî¿ òîùî, ÿê ïðàâèëî, âçàãàë³ íå âèâ÷à-
þòüñÿ ñîö³îëîãàìè. Ïîíàä òå, ââàæàºòüñÿ, ùî ìàñîâà
ñâ³äîì³ñòü íàñåëåííÿ º ëîã³÷íîþ, ðàö³îíàëüíîþ òà ïîñë³-
äîâíîþ, à â³äòàê ÿêùî ãðîìàäÿíè ï³äòðèìóþòü íàäàííÿ
ðîñ³éñüê³é ìîâ³ ñòàòóñó äðóãî¿ äåðæàâíî¿ (÷è îô³ö³éíî¿),
òî âîíè íå ìîæóòü îäíî÷àñíî ï³äòðèìóâàòè ñòàòóñó óê-
ðà¿íñüêî¿ ìîâè ÿê ºäèíî¿ äåðæàâíî¿, áî ç ðàö³îíàëüíî¿
òî÷êè çîðó öå âçàºìîâèêëþ÷í³ ïîçèö³¿. Îäíàê ó ðåàëüíîñ-
ò³ ñèòóàö³ÿ ñêëàäí³øà. ² ïîòð³áíà ñèñòåìà ïîêàçíèê³â,
ÿêà á õàðàêòåðèçóâàëà ñòàâëåííÿ ãðîìàäÿí äî äåðæàâíî-
ãî ñòàòóñó ìîâ â Óêðà¿í³ çàãàëîì, ñòàâëåííÿ äî óêðà¿íñü-
êî¿ ìîâè ÿê äåðæàâíî¿ ÷è îô³ö³éíî¿, ñòàâëåííÿ ãðîìàäÿí
äî ñòàòóñó ðîñ³éñüêî¿ ìîâè òà ìîâ íàö³îíàëüíèõ ìåíøèí
ÿê ðåã³îíàëüíèõ ìîâ.

Øèðøèé ïåðåë³ê  ïîêàçíèê³â âèêîðèñòîâóâàëè ó ñïå-
ö³àëüíîìó äîñë³äæåíí³ ìîâíî¿ ñèòóàö³¿, ïðîâåäåíîìó

_______________
2 Òàì ñàìî.
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2000 ðîêó ²íñòèòóòîì ñîö³îëîã³¿ ÍÀÍ Óêðà¿íè òà îïèòó-
âàëüíîþ ìåðåæåþ ô³ðìè “ÑÎÖ²Ñ” (âèá³ðêà – 1200 ðåñïîí-
äåíò³â)3, äå äî áëîêó  ìîâíèõ çàïèòàíü äîäàëè ùå òðè:

1) Íåîáõ³äí³ñòü çíàííÿ ä³òüìè é îíóêàìè ãðîìàäÿí
óêðà¿íñüêî¿ ìîâè (“ßê Âè ââàæàºòå, ÷è íåîáõ³äíå Âàøèì
ä³òÿì (îíóêàì) çíàííÿ óêðà¿íñüêî¿ ìîâè?” – ³ç âàð³àíòàìè
â³äïîâ³ä³: “òàê, áåçóìîâíî”, “í³, íå îáîâ’ÿçêîâî”, “âàæêî
â³äïîâ³ñòè”);

2) Íåîáõ³äí³ñòü çíàííÿ ä³òüìè é îíóêàìè ãðîìàäÿí
ðîñ³éñüêî¿ ìîâè (“ßê Âè ââàæàºòå, ÷è íåîáõ³äíå Âàøèì
ä³òÿì (îíóêàì) çíàííÿ ðîñ³éñüêî¿ ìîâè?” – ³ç àíàëîã³÷íè-
ìè âàð³àíòàìè â³äïîâ³ä³);

3)  Íåîáõ³äí³ñòü çíàííÿ ä³òüìè òà îíóêàìè ãðîìàäÿí
îäíàêîâîþ ì³ðîþ óêðà¿íñüêî¿ òà ðîñ³éñüêî¿ ìîâ (“ßê
Âè ââàæàºòå, ÷è íåîáõ³äíå Âàøèì ä³òÿì (îíóêàì) çíàííÿ
â ð³âí³é ì³ð³ óêðà¿íñüêî¿ òà ðîñ³éñüêî¿ ìîâè?” – ç àíàëî-
ã³÷íèìè âàð³àíòàìè â³äïîâ³äåé).

Ïðè öüîìó ³ ôîðìóëþâàííÿ çàïèòàíü, ³ âàð³àíòè â³ä-
ïîâ³äåé äåùî ï³äøòîâõóþòü ðåñïîíäåíò³â äî ïîçèòèâíèõ
â³äïîâ³äåé. À ãîëîâíå – ïîêàçíèêè, ÿê³ â³äîáðàæàëè á
ñàìîîö³íêè ðåàëüíîãî ð³âíÿ âîëîä³ííÿ óêðà¿íñüêîþ, ðî-
ñ³éñüêîþ ìîâîþ, ìîâàìè íàö³îíàëüíèõ ìåíøèí ÷è ³íî-
çåìíèìè ìîâàìè â äàíîìó äîñë³äæåíí³ áóëè â³äñóòí³.

Òðîõè ³íøîþ áóëà ñèñòåìà ïîêàçíèê³â ö³ëüîâîãî äîñë³-
äæåííÿ “Åòí³÷í³ ãðóïè Óêðà¿íè”: äîñë³äæóâàëè ïî 200 ðåñ-
ïîíäåíò³â óêðà¿íñüêî¿, ðîñ³éñüêî¿, êðèìñüêîòàòàðñüêî¿,
ïîëüñüêî¿, óãîðñüêî¿, ºâðåéñüêî¿ òà ðîìñüêî¿ íàö³îíàëü-
íîñòåé, äîñë³äæåííÿ ïðîâåäåíå ó æîâòí³ 2003 ðîêó ñîö³î-
ëîã³÷íèì ôàêóëüòåòîì Êè¿âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåð-
ñèòåòó ³ìåí³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà òà ô³ðìîþ “Þêðåéí³àí
ñîö³îëîäæ³ ñåðâ³ñ” ó ñï³âïðàö³ ³ç ñîö³îëîãàìè óí³âåðñèòå-
òó øòàòó Àéîâà (ÑØÀ).

_______________
3 Øóëüãà Í.À. Ôóíêöèîíèðîâàíèå óêðàèíñêîãî è ðóññêîãî ÿçûêîâ â
óêðàèíñêîì îáùåñòâå // Ïðîåêòû çàêîíîâ î ÿçûêàõ – ýêñïåðòíûé
àíàëèç. – Ê.: Ôîíä ïîääåðæêè ðóññêîé êóëüòóðû â Óêðàèíå, 2000. –
Ñ.73–114.
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Öÿ ñèñòåìà ïîêàçíèê³â ôóíêö³îíóâàííÿ ìîâ â Óêðà¿í³
áóëà òàêîþ:

1. Ùî ãðîìàäÿíè ðîçóì³þòü ï³ä ð³äíîþ ìîâîþ: “ßê
Âè ââàæàºòå, ùî òàêå ð³äíà ìîâà?” (³ç âàð³àíòàìè â³äïîâ³-
ä³: 1) “öå ìîâà íàö³îíàëüíîñò³, äî ÿêî¿ ÿ íàëåæó”; 2) “öå
ìîâà, ÿêîþ ðîçìîâëÿëè ìî¿ áàòüêè”; 3) “öå ìîâà, íà ÿê³é
ÿ äóìàþ ³ ìîæó â³ëüíî ñï³ëêóâàòèñÿ”; 4) “öå ìîâà, íà ÿê³é ÿ
ðîçìîâëÿþ íàé÷àñò³øå”; 5) “³íøå”;  6) “íå âèçíà÷èëèñÿ”).

2. Ð³âåíü âîëîä³ííÿ ð³äíîþ ìîâîþ: “×è âîëîä³ºòå Âè
ð³äíîþ ìîâîþ?” (³ç âàð³àíòàìè â³äïîâ³ä³ “âîëîä³þ â³ëüíî”,
“âîëîä³þ, àëå ïðè ðîçìîâ³ ìàþ ïåâí³ ïðîáëåìè”; 3) “ðî-
çóì³þ ìîâó, àëå íå ðîçìîâëÿþ”; 4) “çîâñ³ì íå âîëîä³þ”).

3. Ìîæëèâ³ñòü âèâ÷åííÿ ìîâè Âàøî¿ åòí³÷íî¿ (íàö³î-
íàëüíî¿) ãðóïè ó Âàøîìó ì³ñò³ (ñåë³) â äåðæàâíèõ äî-
øê³ëüíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ: ª ÷è íåìàº ìîæëèâîñò³
äëÿ âèâ÷åííÿ ìîâè Âàøî¿ åòí³÷íî¿ (íàö³îíàëüíî¿) ãðóïè
ó Âàøîìó ì³ñò³ (ñåë³)?” (³ç âàð³àíòàìè â³äïîâ³ä³: “º” òà
“íåìà”).

4. Ìîæëèâ³ñòü âèâ÷åííÿ ìîâè Âàøî¿ åòí³÷íî¿ (íàö³î-
íàëüíî¿) ãðóïè ó Âàøîìó ì³ñò³ (ñåë³) â ïðèâàòíèõ äî-
øê³ëüíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ (ç àíàëîã³÷íèì çàïèòàí-
íÿì òà âàð³àíòàìè â³äïîâ³ä³).

5. Ìîæëèâ³ñòü âèâ÷åííÿ ìîâè Âàøî¿ åòí³÷íî¿ (íàö³î-
íàëüíî¿) ãðóïè ó Âàøîìó ì³ñò³ (ñåë³) â äåðæàâíèõ çàãàëü-
íîîñâ³òí³õ øêîëàõ (³ç àíàëîã³÷íèìè çàïèòàííÿìè òà âà-
ð³àíòàìè â³äïîâ³ä³).

6. Ìîæëèâ³ñòü âèâ÷åííÿ ìîâè Âàøî¿ åòí³÷íî¿ (íàö³î-
íàëüíî¿) ãðóïè ó Âàøîìó ì³ñò³ (ñåë³) ó âå÷³ðí³õ øêîëàõ
(³ç àíàëîã³÷íèì çàïèòàííÿì òà â³äïîâ³äÿìè).

7. Íàÿâí³ñòü ó Âàøîìó ì³ñò³ (ñåë³) øêîëè, äå âñ³ ïðåä-
ìåòè âèêëàäàþòü ìîâîþ Âàøî¿ åòí³÷íî¿ ãðóïè (³ç âàð³àí-
òàìè â³äïîâ³ä³: òàê, í³, âàæêî ñêàçàòè).

8. Ìîâà ñï³ëêóâàííÿ â ñ³ì’¿ (âäîìà): “ßêîþ ìîâîþ Âè
ïåðåâàæíî ñï³ëêóºòåñü ó Âàø³é ñ³ì’¿ (âäîìà)?” (³ç âàð³àí-
òàìè â³äïîâ³äåé: ïåðåâàæíî óêðà¿íñüêîþ, ïåðåâàæíî ðî-
ñ³éñüêîþ, ïî-ð³çíîìó, çàëåæíî â³ä îáñòàâèí; ìîâîþ ìîº¿
åòí³÷íî¿ ãðóïè (ÿêîþ?).
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9. Ìîâà ñï³ëêóâàííÿ ç ñóñ³äàìè (ç àíàëîã³÷íèìè âàð³àí-
òàìè â³äïîâ³äåé).

10. Ìîâà ñï³ëêóâàííÿ ç êîëåãàìè ïî ðîáîò³ òà íàâ÷àí-
íþ: “ßêîþ ìîâîþ Âè ïåðåâàæíî ñï³ëêóºòåñü ç êîëåãàìè
ïî ðîáîò³ (ó íàâ÷àëüíîìó çàêëàä³)?” (ç àíàëîã³÷íèìè
âàð³àíòàìè â³äïîâ³ä³).

11. ×è âèêîðèñòîâóþòü ó ñï³ëêóâàíí³ íà ðîáîò³ ÷è íà-
â÷àíí³ ³íø³ ìîâè? (³ç âàð³àíòàìè â³äïîâ³ä³: í³, âèêîðèñ-
òîâóþ òàêó-òî ìîâó).

12. ×è âèâ÷àþòü (âèâ÷àëè) ä³òè òà îíóêè â øêîë³
ìîâó Âàøî¿ åòí³÷íî¿ (íàö³îíàëüíî¿) ãðóïè? (³ç âàð³àíòàìè
â³äïîâ³äåé: 1) â³äâ³äóþòü (â³äâ³äóâàëè) ñåðåäíþ øêîëó,
äå âñ³ ïðåäìåòè âèêëàäàëè ìîâîþ åòí³÷íî¿ ãðóïè; 2) â³ä-
â³äóþòü (â³äâ³äóâàëè) øêîëó, äå ìîâà ìîº¿ åòí³÷íî¿ ãðóïè
âèâ÷àëàñÿ ñåðåä îáîâ’ÿçêîâèõ ïðåäìåò³â; 3) â³äâ³äóþòü
(â³äâ³äóâàëè) ñåðåäíþ øêîëó, äå ìîâà ìîº¿ åòí³÷íî¿ ãðóïè
âèâ÷àëàñÿ ôàêóëüòàòèâíî; 4) íå âèâ÷àëè ìîâè ìîº¿ åòí³÷-
íî¿ ãðóïè âçàãàë³; 5) ó ìåíå íåìàº (íå áóëî) ä³òåé òà îíó-
ê³â; 6) âàæêî â³äïîâ³ñòè).

13. Íåîáõ³äí³ñòü çäîáóòè îñâ³òó ìîâîþ Âàøî¿ åòí³÷íî¿
(íàö³îíàëüíî¿) ãðóïè: “×è ââàæàºòå Âè ïîòð³áíèì äëÿ
Âàøèõ ä³òåé (îíóê³â) çäîáóòòÿ îñâ³òè ìîâîþ Âàøî¿ åòí³÷-
íî¿ (íàö³îíàëüíî¿) ãðóïè?” (³ç âàð³àíòàìè â³äïîâ³äåé:
“áåçóìîâíî ïîòð³áíî”, “áàæàíî”, “íå îáîâ’ÿçêîâî”, “çîâ-
ñ³ì íå ïîòð³áíî”, “âàæêî â³äïîâ³ñòè”).

Ïîòðåáè ìîâîþ âëàñíî¿ íàö³îíàëüíî¿ (åòí³÷íî¿ ãðóïè)...
14. ×èòàòè ãàçåòè ³ æóðíàëè.
15. ×èòàòè íàóêîâó òà íàóêîâî-ïîïóëÿðíó ë³òåðàòóðó.
16. ×èòàòè õóäîæíþ ë³òåðàòóðó.
17. Ïåðåãëÿäàòè òåëåâ³ç³éí³ ïðîãðàìè.
18. Ñëóõàòè ðàä³îïðîãðàìè.
19. Â³äâ³äóâàòè êîíöåðòè íàö³îíàëüíèõ (åòí³÷íèõ)

õóäîæí³õ êîëåêòèâ³â (ñï³âàê³â).
Ïîêàçíèêè 18–19 ³ç âàð³àíòàìè â³äïîâ³ä³: º òàêà ïî-

òðåáà, íåìà, âàæêî â³äïîâ³ñòè.
Ìîæëèâîñò³ ó âëàñíîìó ì³ñò³ (ñåë³) ìîâîþ ñâîº¿ íàö³î-

íàëüíî¿ (åòí³÷íî¿) ãðóïè...
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20. ×èòàòè ãàçåòè ³ æóðíàëè.
21. ×èòàòè íàóêîâó òà íàóêîâî-ïîïóëÿðíó ë³òåðàòóðó.
23. Ïåðåãëÿäàòè òåëåâ³ç³éí³ ïðîãðàìè.
24. Ñëóõàòè ðàä³îïðîãðàìè.
25. Â³äâ³äóâàòè êîíöåðòè íàö³îíàëüíèõ (åòí³÷íèõ) õó-

äîæí³õ êîëåêòèâ³â (ñï³âàê³â).
Ïîêàçíèêè 14–25 ³ç âàð³àíòàìè â³äïîâ³ä³: òàê, í³, âàæ-

êî ñêàçàòè.
Ðåãóëÿðí³ñòü îñîáèñòèõ ïðàêòèê ìîâîþ ñâîº¿ íàö³î-

íàëüíîñò³ â îñòàíí³ ì³ñÿö³
26. ×èòàííÿ ãàçåò ³ æóðíàë³â.
27. ×èòàííÿ íàóêîâî¿ òà íàóêîâî-ïîïóëÿðíî¿ ë³òåðà-

òóðè.
28. ×èòàííÿ õóäîæíüî¿ ë³òåðàòóðè.
29. Ïåðåãëÿä òåëåâ³ç³éíèõ ïðîãðàì.
30. Ïðîñëóõîâóâàííÿ ðàä³îïðîãðàì.
31. Â³äâ³äóâàííÿ êîíöåðò³â íàö³îíàëüíèõ (åòí³÷íèõ)

õóäîæí³õ êîëåêòèâ³â (ñï³âàê³â).
Ïîêàçíèêè 26–31 ³ç âàð³àíòàìè â³äïîâ³ä³ “÷àñòî”, “çð³ä-

êà”, “í³, íå ÷èòàþ, íå â³äâ³äóþ, íå ñëóõàþ, íå äèâëþñü”4.
Ïîðÿä ³ç âåëèêîþ ê³ëüê³ñòþ ³íøèõ ïîêàçíèê³â åòí³÷-

íî¿ ³äåíòèô³êàö³¿ òà ïðàêòèê öå äîñë³äæåííÿ äàëî çìîãó
äåòàëüíî ðîçêðèòè ìîâíó ñèòóàö³þ ñåðåä óêðà¿íö³â, ðî-
ñ³ÿí ³ äåÿêèõ åòí³÷íèõ ìåíøèí Óêðà¿íè. Îäíàê àí³ éîãî
åìï³ðè÷í³ ðåçóëüòàòè, àí³ ¿õí³é íàóêîâèé àíàë³ç äîñ³ íå
îïóáë³êîâàíî â Óêðà¿í³, õî÷à öå äîñë³äæåííÿ äàº ï³ä-
ñòàâè äëÿ íèçêè çì³ñòîâèõ ³ ìåòîäè÷íèõ âèñíîâê³â.

Òàê, ïîêàçíèê ð³äíî¿ ìîâè äóæå íåîäíîçíà÷íî ðîçó-
ì³ºòüñÿ íàâ³òü ó íàóêîâ³é ë³òåðàòóð³. Çîêðåìà, “ô³ëîëî-
ãè ï³ä ð³äíîþ ìîâîþ ðîçóì³þòü àáî (1) ìîâó, ÿêîþ ðîçìîâ-
ëÿëà ìàòè; àáî (2) ìîâó, ÿêîþ ç ãðîìàäÿíèíîì ðîçìîâëÿ-
ëè â ðàííüîìó äèòèíñòâ³; àáî (3) ïåðøó ìîâó, ÿêîþ
ãðîìàäÿíèí çàãîâîðèâ ñàì ó äèòèíñòâ³; àáî (4) ìîâó, ÿêîþ
_______________
4 Ìåòîäèêó é ³íñòðóìåíòàð³é öüîãî äîñë³äæåííÿ ðîçðîáëåíî ÷ëåíîì-
êîðåñïîíäåíòîì ÍÀÍÓ Â.Á.ªâòóõîì ³ äîêòîðîì ñîö³îëîã³÷íèõ íàóê
Î.².Âèøíÿêîì.
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ãðîìàäÿíèí íèí³ íàé÷àñò³øå êîðèñòóºòüñÿ íà ïðàêòèö³,
àáî (5) ìîâó åòíîñó, äî ÿêîãî íàëåæèòü ãðîìàäÿíèí”5.

Òîáòî, ÿê çàçíà÷àâ Ì.Î.Øóëüãà, “ç öüîãî ïèòàííÿ
íàâ³òü ó ô³ëîëîã³â íåìàº îäíîçíà÷íîãî ðîçóì³ííÿ... â
ïàòð³àðõàëüíîìó ñóñï³ëüñòâ³ ç íåðîçâèíåíîþ êîìóí³êà-
ö³ºþ ³ ì³ãðàö³éíîþ ðóõëèâ³ñòþ íàñåëåííÿ, ç ì³öíèìè
åòí³÷íèìè, ðåë³ã³éíèìè, êóëüòóðíèìè áàð’ºðàìè ïðàê-
òè÷íî çàâæäè çá³ãàëèñÿ åòí³÷í³ñòü, ð³äíà ìîâà, ìàòåðèí-
ñüêà ìîâà, ìîâà åòíîñó, ïåðøà ôóíêö³îíàëüíà ìîâà, êóëü-
òóðíà îð³ºíòàö³ÿ. Àëå â ñó÷àñíîìó äåäàë³ á³ëüø ãëîáàë³-
çîâàíîìó ñâ³ò³ ö³ áàð’ºðè äàâíî âæå çðóéíîâàíî”6. Â³í
ïðîïîíóº âëàñíå âèçíà÷åííÿ ð³äíî¿ ìîâè ÿê ìîâè, “÷å-
ðåç ÿêó îñîáèñò³ñòü ìîæå íàéïîâí³øå âèÿâèòè ñâîþ ìî-
âíó êîìïåòåíòí³ñòü” ³ ÿêîþ “îñîáèñò³ñòü ìèñëèòü”7.

Ïðîòå íàâ³òü ÿêùî ð³äíà ìîâà – öå ìîâà, ÿêîþ ìèñëèòü
³ ÿêîþ íàéêðàùå âîëîä³º ãðîìàäÿíèí, ç öüîãî çîâñ³ì íå
âèïëèâàº, ùî ñàìå öå ìàþòü íà óâàç³ ãðîìàäÿíè, êîëè
â³äïîâ³äàþòü íà çàïèòàííÿ ïðî ð³äíó ìîâó.

Àíàë³ç ö³ëüîâîãî íàö³îíàëüíîãî äîñë³äæåííÿ åòí³÷íèõ
ãðóï Óêðà¿íè 2003 ðîêó ïîêàçóº, ùî ñåðåä ãðîìàäÿí óñ³õ
ñåìè åòí³÷íèõ ãðóï (ïðî ÿê³ éøëîñÿ âèùå), 42,1% ââà-
æàþòü, ùî ð³äíà ìîâà – öå ìîâà íàö³îíàëüíîñò³, äî ÿêî¿
âîíè íàëåæàòü, 23,1% – ùî öå ìîâà, ÿêîþ ðîçìîâëÿëè
¿õí³ áàòüêè, 27,4% – ùî öå ìîâà, ÿêîþ âîíè äóìàþòü ³
ìîæóòü â³ëüíî ñï³ëêóâàòèñÿ, 2,8% – ùî öå ìîâà, ÿêîþ
ðîçìîâëÿþòü íàé÷àñò³øå, 4,4% – íàäàëè ³íø³ â³äïîâ³ä³
÷è íå âèçíà÷èëèñÿ âçàãàë³.

Ïðè öüîìó ç-ïîì³æ åòí³÷íèõ óêðà¿íö³â 57,4% ââàæàþòü,
ùî ð³äíà ìîâà – öå ìîâà íàö³îíàëüíîñò³, äî ÿêî¿ âîíè
íàëåæàòü, 12,9% – ùî öå ìîâà áàòüê³â, 24,8% – öå ìîâà,
ÿêîþ âîíè äóìàþòü ³ ìîæóòü â³ëüíî ñï³ëêóâàòèñÿ. Ñåðåä

_______________
5 Äèâ.: Øóëüãà Í.À. Áàçîâûå ïðèíöèïû è öåííîñòè åâðîïåéñêèõ
ñòàíäàðòîâ ÿçûêîâîé ïîëèòèêè // Ïðîåêòû çàêîíîâ î ÿçûêàõ – ýêñ-
ïåðòíûé àíàëèç. – Ñ. 12–13.
6 Òàì ñàìî.
7 Òàì ñàìî. – Ñ. 14.
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åòí³÷íèõ ºâðå¿â, ðîì³â, êðèìñüêèõ òàòàð, óãîðö³â òà ïî-
ëÿê³â 37–47% ââàæàþòü, ùî öå ìîâà íàö³îíàëüíî¿ ãðóïè,
16–40% – ìîâà áàòüê³â, 17–32% – ìîâà, ÿêîþ äóìàþòü
³ ìîæóòü â³ëüíî ñï³ëêóâàòèñÿ, ç-ïîì³æ åòí³÷íèõ ðîñ³ÿí
íàéá³ëüøå òèõ, õòî ââàæàº ð³äíîþ ìîâó,  ÿêîþ äóìàþòü
³ ìîæóòü â³ëüíî ñï³ëêóâàòèñÿ (52,8%), ìîâó íàö³îíàëü-
íî¿ ãðóïè (30,3%) ³ íàéìåíøå – ìîâó áàòüê³â (13,3%).

Òàêèì ÷èíîì, çàãàëîì ñåðåä óñ³õ åòí³÷íèõ ãðóï Óêðà¿-
íè ³ñíóþòü ð³çí³ ðîçóì³ííÿ ïîíÿòòÿ “ð³äíà ìîâà” é ñóò-
òºâ³ â³äì³ííîñò³ ì³æ ïðåäñòàâíèêàìè äâîõ íàé÷èñåëüí³-
øèõ åòí³÷íèõ ãðóï Óêðà¿íè – óêðà¿íö³â ³ ðîñ³ÿí, ÿê³ çàãàëîì
ñòàíîâëÿòü  ïîíàä 95% íàñåëåííÿ êðà¿íè. Çà öèõ óìîâ
àáñòðàêòíå çàïèòàííÿ ïðî ð³äíó ìîâó â îïèòóâàííÿõ âçà-
ãàë³ íå ï³ääàºòüñÿ ðàö³îíàëüí³é ³íòåðïðåòàö³¿, áî âèÿâëå-
íèé çà äîïîìîãîþ òàêîãî çàïèòàííÿ “ð³âåíü âîëîä³ííÿ
ð³äíîþ ìîâîþ” ïðåäñòàâíèê³â ð³çíèõ åòí³÷íèõ ãðóï Óêðà¿-
íè ÷è âèçíàííÿ ãðîìàäÿíàìè óêðà¿íñüêî¿ àáî ðîñ³éñüêî¿
ìîâè ÿê ð³äíèõ ìàëî õàðàêòåðèçóº ìîâíó ñèòóàö³þ â
Óêðà¿í³, õî÷à äàâíî âêëþ÷àºòüñÿ íå ëèøå äî ñîö³îëîã³÷-
íèõ îïèòóâàëüíèê³â, à é ç³ ñòàë³íñüêèõ ÷àñ³â ðàçîì ³ç
íàö³îíàëüíîþ ³äåíòèô³êàö³ºþ âêëþ÷åíèé äî ïåðåïèñ³â
íàñåëåííÿ.

Ó ïåðåïèñàõ íàñåëåííÿ âåëüìè îäíîð³äíî¿ â ìîâíîìó
ïëàí³ Ïîëüù³, îêð³ì çàïèòàííÿ “Äî ÿêî¿ íàö³îíàëüíîñò³
Âè ñåáå â³äíîñèòå?”, áóëî çàïèòàííÿ íå ïðî “ð³äíó ìîâó”
ÿê â Óêðà¿í³, à çàïèòàííÿ ùîäî ìîâè áóëî òàêèì: “ßêîþ
ìîâîþ (ìîâàìè) Âè íàé÷àñò³øå ðîçìîâëÿºòå âäîìà?”.
Êîíñòðóêö³ÿ çàïèòàííÿ äàâàëà çìîãó âèçíà÷èòè äâ³ íå-
ïîëüñüê³ ìîâè, íåçàëåæíî â³ä òîãî, âèêîðèñòîâóþòüñÿ
âîíè ðàçîì ³ç ïîëüñüêîþ ÷è îêðåìî8.

Îòæå, ÷åðåç áàãàòîçíà÷í³ñòü òà íåêîðåêòí³ñòü ùîäî
³íòåðïðåòàö³¿ ïîêàçíèê ð³äíî¿ ìîâè ïîòð³áíî âèëó÷èòè
³ç ñîö³îëîã³÷íèõ äîñë³äæåíü, çàì³íèâøè éîãî ïîêàçíèêà-
_______________
8 Áàá³íñüêèé Ã. Íàö³îíàëüí³ é åòí³÷í³ ìåíøèíè â Ïîëüù³ ó ñâ³òë³
ïåðåïèñó íàñåëåííÿ 2002 ðîêó // Ñîö³îëîã³ÿ: òåîð³ÿ, ìåòîäè, ìàð-
êåòèíã. – 2005. – ¹ 1. – Ñ. 86.
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ìè ìîâè ñï³ëêóâàííÿ áàòüê³â (÷è îñ³á, ÿê³ ¿õ çàì³íÿëè)
òà ìîâè, ÿêîþ ãðîìàäÿíè äóìàþòü (“âíóòð³øíÿ ìîâà”).

Ùî ñòîñóºòüñÿ âîëîä³ííÿ (çíàííÿ) ìîâ, òî òóò ìîæëèâ³
çàïèòàííÿ ùîäî çíàííÿ ð³çíèõ ìîâ, çîêðåìà ìîâè ò³º¿
åòí³÷íî¿ (íàö³îíàëüíî¿) ãðóïè, äî ÿêî¿ íàëåæèòü ãðîìà-
äÿíèí.

²ñíóþòü ñóòòºâ³ ïðîáëåìè ³ ùîäî øêàë âèì³ðþâàííÿ
ìîâíèõ ïðàêòèê ³ âîëîä³ííÿ ãðîìàäÿíàìè Óêðà¿íè ð³ç-
íèìè ìîâàìè  òà ÷èííèê³â, ùî ¿õ âèçíà÷àþòü.

Òàê, ó ìîí³òîðèíãó ²íñòèòóòó ñîö³îëîã³¿ ÍÀÍÓ ïîêàç-
íèê ìîâè ñï³ëêóâàííÿ â ñ³ì’¿ (“ßêîþ ìîâîþ (ìîâàìè)
Âè ïåðåâàæíî ñï³ëêóºòåñü ó Âàø³é ðîäèí³ (âäîìà)?”)
çàâæäè âèì³ðþâàëè çà ÷îòèðèáàëüíîþ øêàëîþ, àëå íå
çàâæäè îäíàêîâî. ²íîä³ öå áóëà øêàëà “ïåðåâàæíî óê-
ðà¿íñüêîþ”, “ïåðåâàæíî ðîñ³éñüêîþ”, “³ óêðà¿íñüêîþ, ³
ðîñ³éñüêîþ, çàëåæíî â³ä îáñòàâèí”, “³íøîþ”9, à ³íîä³
“ò³ëüêè óêðà¿íñüêîþ”, “ò³ëüêè ðîñ³éñüêîþ”, “ïî-ð³çíîìó,
çàëåæíî â³ä îáñòàâèí”, “³íøîþ”10. Â “Îìí³áóñàõ” ô³ðìè
“ÑÎÖ²Ñ” òåæ âèêîðèñòîâóþòü ÷îòèðèáàëüíó, àëå äåùî
³íøó øêàëó: “óêðà¿íñüêîþ”, “ðîñ³éñüêîþ”, “óêðà¿íñêîþ
³ ðîñ³éñüêîþ â ð³âí³é ì³ð³”, “³íøîþ”11.

Òîáòî ö³ øêàëè íå çîâñ³ì ³äåíòè÷í³ é ïîð³âíÿííÿ ðå-
çóëüòàò³â, îòðèìàíèõ ó äîñë³äæåííÿõ â ð³çí³ ðîêè, íå º îä-
íîçíà÷íî ç³ñòàâíèìè. Ïðè öüîìó øêàëà ô³ðìè “ÑÎÖ²Ñ” õî÷
³ º ñèìåòðè÷íîþ, àëå íå ïîâí³ñòþ, áî íå çîâñ³ì çðîçó-
ì³ëî, äî ÿêî¿ êàòåãîð³¿ â³äíîñèòè òèõ, õòî ðîçìîâëÿº
ïåðåâàæíî óêðà¿íñüêîþ, àëå ÷àñòî ³ ðîñ³éñüêîþ (àëå íå
îäíàêîâîþ ì³ðîþ) ÷è íàâïàêè, ïåðåâàæíî ðîñ³éñüêîþ,
àëå ÷àñòî ³ óêðà¿íñüêîþ.

Øêàëè ìîí³òîðèíãó ²íñòèòóòó ñîö³îëîã³¿ ÍÀÍ Óêðà¿íè
ôîðìàëüíî ïîâí³ø³, àëå ïåðøà ³ç íèõ íå äàº ìîæëèâîñò³

_______________
9 Äèâ., íàïðèêëàä: Óêðà¿íñüêå ñóñï³ëüñòâî: ñîö³îëîã³÷íèé ìîí³òîðèíã. –
1994–2003. – Ñ. 46.
10 Äèâ.: Óêðà¿íñüêå ñóñï³ëüñòâî–2001. Àíêåòà. – Ê: ²Ñ ÍÀÍÓ, 2001
(ñ³÷åíü). – Ñ. 27.
11 Äèâ.: Àíêåòà. Ñîöèñ–îìíèáóñ. – 1997. – Àïðåëü.
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â³äîêðåìèòè ÷àñòêó íàñåëåííÿ, ÿêà â ìîâíèõ ïðàêòèêàõ
êîðèñòóºòüñÿ ëèøå îäí³ºþ ìîâîþ, â³ä äâîìîâíèõ ãðîìà-
äÿí (âèíÿòêîâî óêðà¿íñüêîþ òà âèíÿòêîâî ðîñ³éñüêîþ),
à äðóãà íå äàº ìîæëèâîñò³ ó êàòåãîð³¿ á³ë³íãâ³â (ïî-ð³ç-
íîìó, çàëåæíî â³ä îáñòàâèí) ðîçð³çíèòè òèõ, õòî, ðîçìîâ-
ëÿþ÷è äâîìà ìîâàìè, ïåðåâàæíî âæèâàº óêðà¿íñüêó, ïåðå-
âàæíî ðîñ³éñüêó òà îáèäâ³ ìîâè ïðàêòè÷íî îäíàêîâîþ
ì³ðîþ.

Ùå ìåíø ³íôîðìàòèâíîþ º øêàëà äëÿ âèì³ðþâàííÿ
ìîâíîãî ñï³ëêóâàííÿ â äîñë³äæåíí³ 2000 ðîêó, ÿêà ïåðåä-
áà÷àëà ò³ëüêè òðè êàòåãîð³¿ – óêðà¿íñüêó, ðîñ³éñüêó òà
³íø³12, õî÷à ìîâíà ïðàêòèêà â Óêðà¿í³ º çíà÷íî ñêëàäí³-
øîþ.

Ïðè öüîìó äëÿ àíàë³çó ìîâ ñï³ëêóâàííÿ â ð³çíèõ
ñôåðàõ æèòòÿ ãðîìàäÿí (ó ñ³ì’¿, â ãðîìàäñüêèõ ì³ñöÿõ,
³ç ñóñ³äàìè òà ðîäèíàìè, ç êîëåãàìè ïî ðîáîò³ òà íàâ÷àí-
íþ) áàæàíî âèêîðèñòîâóâàòè øåñòèáàëüíó ñèìåòðè÷íó
øêàëó:

1) ðîçìîâëÿþ âèêëþ÷íî óêðà¿íñüêîþ;
2) ðîçìîâëÿþ ïåðåâàæíî óêðà¿íñüêîþ, àëå çð³äêà ³

ðîñ³éñüêîþ;
3) îäíàêîâîþ ì³ðîþ ðîçìîâëÿþ ÿê óêðà¿íñüêîþ, òàê ³

ðîñ³éñüêîþ;
4) ðîçìîâëÿþ ïåðåâàæíî ðîñ³éñüêîþ, àëå çð³äêà ³ óêðà¿í-

ñüêîþ;
5) ðîçìîâëÿþ âèêëþ÷íî ðîñ³éñüêîþ;
6) ðîçìîâëÿþ ïåðåâàæíî ³íøèìè ìîâàìè.
Îäíàê ³ öÿ øêàëà íå â³äîáðàæàº áàãàòîìàí³òòÿ ìîâíèõ

ïðàêòèê â Óêðà¿í³ ÷åðåç íàÿâí³ñòü ó ïîâñÿêäåíí³é ìîâ³
ñï³ëêóâàííÿ ð³çíèõ ðåã³îíàëüíèõ ä³àëåêò³â óêðà¿íñüêî¿
(ìåíøîþ ì³ðîþ – ðîñ³éñüêî¿ ìîâè) òà, îñîáëèâî, òàê çâà-
íîãî ñóðæèêó – çì³øàíî¿ ìîâè, ïåðåâàæíî óêðà¿íñüêî¿
ç âåëèêîþ ê³ëüê³ñòþ ôîíåòè÷íèõ, ñèíòàêñè÷íèõ òà ëåêñè÷-
íèõ âêðàïëåíü ðîñ³éñüêî¿ ìîâè. Âèâ÷åííþ ö³º¿ ïðîáëåìè
_______________
12 Äèâ.: Øóëüãà Í.À. Ôóíêöèîíèðîâàíèå óêðàèíñêîãî è ðóññêîãî ÿçû-
êîâ â óêðàèíñêîì îáùåñòâå // Ïðîåêòû çàêîíîâ î ÿçûêàõ – ýêñïåðò-
íûé àíàëèç. – Ñ. 73–144.
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íå â ô³ëîëîã³÷íèõ ÷è åòíîãðàô³÷íèõ, à â ìàñîâèõ ñîö³îëî-
ã³÷íèõ äîñë³äæåííÿõ âçàãàë³ íå ïðèä³ëÿºòüñÿ óâàãè. ² ìå-
òîäè÷íî âîíà âçàãàë³ íå îá´ðóíòîâàíà. ßê åêñïåðèìåíò
ó äàíîìó äîñë³äæåíí³ ìè çàïðîïîíóâàëè øåñòèáàëüíó
øêàëó âèì³ðþâàííÿ ìîâíèõ ïðàêòèê, ìîäèô³êîâàíó ³ç
çàïðîïîíîâàíî¿ âèùå:

1) ðîçìîâëÿþ âèêëþ÷íî óêðà¿íñüêîþ;
2) ðîçìîâëÿþ ïåðåâàæíî óêðà¿íñüêîþ, àëå çð³äêà ³

ðîñ³éñüêîþ;
3) ðîçìîâëÿþ çì³øàíîþ ìîâîþ, â ÿê³é âæèâàþòüñÿ

ÿê óêðà¿íñüê³, òàê ³ ðîñ³éñüê³ ñëîâà;
4) ðîçìîâëÿþ ïåðåâàæíî ðîñ³éñüêîþ, àëå çð³äêà ³ óê-

ðà¿íñüêîþ;
5) ðîçìîâëÿþ âèêëþ÷íî ðîñ³éñüêîþ;
6) ðîçìîâëÿþ ³íøîþ ìîâîþ.
Ñêëàäíîþ çàëèøàºòüñÿ ïðîáëåìà øêàë âèì³ðþâàííÿ

ð³âíÿ âîëîä³ííÿ ãðîìàäÿíàìè ïåâíèìè ìîâàìè â ñîö³îëî-
ã³÷íèõ ìàñîâèõ îïèòóâàííÿõ, äå ïðàêòè÷íî íåìàº ìîæëè-
âîñò³ çàñòîñîâóâàòè ô³ëîëîã³÷í³ òåñòîâ³ ìåòîäè ÷è ìåòîäè
çîâí³øíüîãî îö³íþâàííÿ. À òîìó ìîæíà ãîâîðèòè ò³ëüêè
ïðî ñàìîîö³íí³ ïîêàçíèêè âîëîä³ííÿ ìîâîþ, êîòð³, ÿê
ïðàâèëî, º çàâèùåíèìè, à äëÿ âèì³ðþâàííÿ ¿õ ìîæíà
çàñòîñîâóâàòè òàêó øêàëó (â ñóñï³ëüñòâ³ ñóö³ëüíî¿ ãðàìîò-
íîñò³):

1) â³ëüíî ìîæó ãîâîðèòè, ÷èòàòè òà ïèñàòè ö³ºþ ìîâîþ;
2) â³ëüíî ìîæó ÷èòàòè òà ïèñàòè, àëå ìàþ ïðîáëåìè

ïðè ðîçìîâ³;
3) â³ëüíî ìîæó ÷èòàòè ö³ºþ ìîâîþ, àëå íå ïèøó ³ íå

ðîçìîâëÿþ;
4) â îñíîâíîìó ðîçóì³þ öþ ìîâó, àëå ÷èòàòè, ïèñàòè

òà ðîçìîâëÿòè íå ìîæó;
5) ïðàêòè÷íî íå ðîçóì³þ ö³º¿ ìîâè.
Íàÿâí³ñòü ïîêàçíèê³â ñàìîîö³íîê âîëîä³ííÿ ìîâàìè

ñïðèÿòèìå âèÿâëåííþ ¿õíüîãî âïëèâó íà ðåàëüí³ ìîâí³
ïðàêòèêè ôóíêö³îíóâàííÿ ìîâ ³ ç’ÿñóâàííÿ òîãî, ÿêîþ
ì³ðîþ ð³âåíü âîëîä³ííÿ ìîâàìè ïîâ’ÿçàíèé ³ç âèêîðèñ-
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òàííÿì ¿õ ãðîìàäÿíàìè Óêðà¿íè ó ð³çíèõ ñôåðàõ æèòòº-
ä³ÿëüíîñò³.

Âàæëèâå çíà÷åííÿ ìàº ðîçðîáëåííÿ ïîêàçíèê³â íàÿâ-
íîñò³ ÷è â³äñóòíîñò³ äèñêðèì³íàö³¿ ìîâíèõ ãðóï â Óêðà¿í³
íå çà åòí³÷íîþ, à çà ìîâíîþ îçíàêîþ. Ó ìàñøòàáíèõ êîìï-
ëåêñíèõ òà åòíîêóëüòóðíèõ äîñë³äæåííÿõ â Óêðà¿í³
îö³íêè åòí³÷íî¿ äèñêðèì³íàö³¿ ïðèñóòí³, àëå ïðîáëåìè
äèñêðèì³íàö³¿ çà ìîâíèìè îçíàêàìè íå âèâ÷àþòüñÿ. Òàê,
ó áàãàòîð³÷íîìó ìîí³òîðèíãîâîìó äîñë³äæåíí³ ²íñòèòóòó
ñîö³îëîã³¿ ÍÀÍÓ âèêîðèñòîâóþòü ÷îòèðè ïîêàçíèêè
ôàêò³â äèñêðèì³íàö³¿ åòíîíàö³îíàëüíèõ ãðóï, ÿê³ âèì³ðþ-
þòü çà äîïîìîãîþ çàïèòàíü: “×è äîâîäèëîñÿ Âàì çà
îñòàíí³ 12 ì³ñÿö³â ñòèêàòèñÿ ç âèïàäêàìè äèñêðèì³íà-
ö³¿ (ïîðóøåííÿ ïðàâ òà ³íòåðåñ³â) ùîäî... 1) óêðà¿íö³â;
2) ðîñ³ÿí; 3) ºâðå¿â; 4) ëþäåé ³íøèõ íàö³îíàëüíîñòåé (³ç
âàð³àíòàìè â³äïîâ³ä³: “òàê”, “í³”, “âàæêî ñêàçàòè”)13.

Ó âæå çãàäóâàíîìó ö³ëüîâîìó äîñë³äæåíí³ “Åòí³÷í³
ãðóïè Óêðà¿íè” çàñòîñîâàíî òðè ³íø³ ïîêàçíèêè îö³íîê
åòí³÷íî¿ äèñêðèì³íàö³¿:

1) ×è äîâîäèëîñÿ Âàì îñîáèñòî ñòèêàòèñÿ ç ôàêòàìè
óòèñê³â (äèñêðèì³íàö³¿) ïðåäñòàâíèê³â Âàøî¿ åòí³÷íî¿
(íàö³îíàëüí³) ãðóïè â îñòàíí³ äåñÿòü ðîê³â? (³ç âàð³àíòà-
ìè: íå äîâîäèëîñÿ, äîâîäèëîñÿ, àëå ð³äêî, äîâîäèëîñÿ
äîñèòü ÷àñòî);

2) ßêùî äîâîäèëîñÿ ñòèêàòèñÿ ç ôàêòàìè äèñêðèì³-
íàö³¿ ïðåäñòàâíèê³â Âàøî¿ åòí³÷íî¿ ãðóïè, òî â ÿêèõ
ñôåðàõ öå â³äáóâàëîñÿ? (³ç âàð³àíòàìè â³äïîâ³äåé: ó ñôåð³
îñâ³òè, â á³çíåñ³, â ïîë³òèö³, â ïèòàííÿõ ïðàöåâëàøòó-
âàííÿ, ó ñôåð³ êóëüòóðè, â ïèòàííÿõ ðåë³ã³¿, ³íøå);

3) ßêùî Âàì äîâîäèëîñÿ ñòèêàòèñÿ ç ôàêòàìè óòèñ-
ê³â (äèñêðèì³íàö³¿) Âàøî¿ åòí³÷íî¿ ãðóïè, òî äå öå â³äáó-
âàëîñü? (³ç âàð³àíòàìè â³äïîâ³äåé: íà ðîáîò³, â ãðîìàäñüêèõ
ì³ñöÿõ, ó ñ³ì’¿, ó ñòîñóíêàõ ³ç ñóñ³äàìè, ó ïðåñ³, â òåëåâ³ç³éíèõ
_______________
13 Äèâ., íàïðèêëàä: Óêðà¿íñüêå ñóñï³ëüñòâî: ñîö³îëîã³÷íèé ìîí³òîðèíã
1994–2003. – Ñ. 45.
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ïîâ³äîìëåííÿõ, ó ïóáë³÷íèõ âèñòóïàõ ïîë³òèê³â ³ ãðî-
ìàäñüêèõ ä³ÿ÷³â, â ³íøèõ ì³ñöÿõ).

Òàêèé ï³äõ³ä óìîæëèâëþº îòðèìàííÿ ñàìîîö³íîê åòí³÷-
íî¿ äèñêðèì³íàö³¿ òà ç’ÿñóâàííÿ ¿õíüî¿ ÷àñòîòè, ñôåðè
ñóñï³ëüíîãî é ïðèâàòíîãî æèòòÿ, äå ö³ ôàêòè ìàëè ì³ñöå.

Àíàëîã³÷íèé ï³äõ³ä ùîäî íàÿâíîñò³ ôàêò³â óòèñê³â ³
ñôåð, äå öå â³äáóâàºòüñÿ, ìîæíà çàñòîñóâàòè ³ â ñàìîîö³í-
êàõ äèñêðèì³íàö³¿ çà ìîâíîþ îçíàêîþ.

Çðåøòîþ ì³í³ìàëüíà ñèñòåìà ïîêàçíèê³â ôóíêö³îíó-
âàííÿ ìîâ â Óêðà¿í³ òà ñòàâëåííÿ ãðîìàäÿí äî ñòàòóñó
ìîâ ó äåðæàâ³ ìîæå âêëþ÷àòè òàê³ ãðóïè é îêðåì³ ïîêà-
çíèêè.

². Ïîêàçíèêè ðåàëüíîãî ôóíêö³îíóâàííÿ ìîâ â Óêðà¿í³:
1.1. Ìîâà (ìîâè), ÿêîþ ãðîìàäÿíè äóìàþòü (çà øåñòè-

áàëüíîþ øêàëîþ, ïðî ÿêó éøëîñÿ âèùå);
1.2. Ìîâà (ìîâè), ÿêîþ ãðîìàäÿíè ñï³ëêóþòüñÿ âäîìà

(â ñ³ì’¿) (çà ò³ºþ ñàìîþ øêàëîþ);
1.3. Ìîâà (ìîâè), ÿêîþ ãðîìàäÿíè ñï³ëêóþòüñÿ íà

âóëèöÿõ, ó ãðîìàäñüêèõ ì³ñöÿõ (çà ò³ºþ ñàìîþ øêàëîþ);
1.4. Ìîâà, ÿêîþ ãðîìàäÿíè ñï³ëêóþòüñÿ íà ðîáîò³ àáî â

íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ ³ç êîëåãàìè (çà ò³ºþ ñàìîþ øêàëîþ);
1.5. Ìîâà, ÿêîþ ãðîìàäÿíè ñï³ëêóþòüñÿ ³ç ðîäè÷àìè

òà çíàéîìèìè (îêð³ì êîëåã ïî ðîáîò³ ÷è íàâ÷àííþ) (çà
ò³ºþ ñàìîþ øêàëîþ).

²². Ïîêàçíèêè ñàìîîö³íîê âîëîä³ííÿ ð³çíèìè ìîâàìè
â Óêðà¿í³:

2.1. Ñàìîîö³íí³ ïîêàçíèêè âîëîä³ííÿ óêðà¿íñüêîþ ìî-
âîþ (çà øåñòèáàëüíîþ øêàëîþ, ïðî ÿêó éøëîñÿ âèùå);

2.2. Ñàìîîö³íí³ ïîêàçíèêè âîëîä³ííÿ ðîñ³éñüêîþ ìî-
âîþ (çà àíàëîã³÷íîþ øêàëîþ);

2.3. Ñàìîîö³íí³ ïîêàçíèêè âîëîä³ííÿ ìîâàìè ³íøèõ
åòí³÷íèõ ìåíøèí Óêðà¿íè (çà àíàëîã³÷íîþ øêàëîþ);

2.4. Ñàìîîö³íí³ ïîêàçíèêè âîëîä³ííÿ ïðîâ³äíèìè ñâ³-
òîâèìè  ìîâàìè – àíãë³éñüêîþ, í³ìåöüêîþ òîùî (çà àíà-
ëîã³÷íîþ øêàëîþ).
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²²². Ïîêàçíèêè ñàìîîö³íîê ôàêò³â äèñêðèì³íàö³¿ çà
ìîâíîþ îçíàêîþ:

3.1. Ïðè âèáîð³ íàâ÷àííÿ â çàãàëüíîîñâ³òí³é øêîë³
(çà øêàëîþ: “òàê”, “í³”, “âàæêî ñêàçàòè”);

3.2. Ï³ä ÷àñ âñòóïó òà íàâ÷àííÿ ó âèùèõ ÷è ïðîôå-
ñ³éíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ (çà àíàëîã³÷íîþ øêàëîþ);

3.3. Ïðè ïðàöåâëàøòóâàíí³ (çà àíàëîã³÷íîþ øêàëîþ);
3.4. Íà ðîáîò³ (ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ ñëóæáîâèõ îáîâ’ÿç-

ê³â) (çà àíàëîã³÷íîþ øêàëîþ);
3.5. Ïðè ðîçâ’ÿçàíí³ ñâî¿õ ïðîáëåì â îðãàíàõ ì³ñöå-

âîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ (ì³ñöåâ³é Ðàä³, àäì³í³ñòðàö³¿) (çà
àíàëîã³÷íîþ øêàëîþ);

3.6. Ïðè ðîçâ’ÿçàíí³ ñâî¿õ ïðîáëåì â îðãàíàõ öåíòðàëü-
íî¿ äåðæàâíî¿ âëàäè (Âåðõîâí³é Ðàä³, Óðÿä³, ì³í³ñòåðñò-
âàõ òà â³äîìñòâàõ) (çà àíàëîã³÷íîþ øêàëîþ).

²V. Ïîêàçíèêè ³íñòèòóò³â, ùî âïëèâàþòü íà âîëîä³í-
íÿ òà âèêîðèñòàííÿ ìîâ:

4.1. Ìîâà (ìîâè), ÿêîþ ðîçìîâëÿëè áàòüêè (÷è îñîáè,
ÿê³ ¿õ çàì³íÿëè) (çà øåñòèáàëüíîþ øêàëîþ, àíàëîã³÷-
íîþ ìîâàì ñï³ëêóâàííÿ);

4.2. Ìîâà íàâ÷àííÿ â çàãàëüíîîñâ³òí³õ øêîëàõ (çà
øêàëîþ: “óêðà¿íñüêà”, “ðîñ³éñüêà”, “ñïî÷àòêó ðîñ³éñü-
êà, ïîò³ì óêðà¿íñüêà”, ³íøà);

4.3. Ìîâà íàâ÷àííÿ ó âèùèõ ÷è ³íøèõ ïðîôåñ³éíèõ
çàêëàäàõ (äëÿ òèõ, õòî â íèõ íàâ÷àâñÿ) (çà øêàëîþ: “ò³ëüêè
óêðà¿íñüêîþ”, “ò³ëüêè ðîñ³éñüêîþ”, “á³ëüø³ñòü ïðåäìåò³â
âèêëàäàëè óêðà¿íñüêîþ”, “á³ëüø³ñòü ïðåäìåò³â âèêëàäà-
ëè ðîñ³éñüêîþ”, “³íøîþ”).

V. Ïîêàçíèêè ïðåôåðåíö³é ãðîìàäÿí ùîäî áàæàíèõ
ìîâ íàâ÷àííÿ ä³òåé (îíóê³â) òà “ñïîæèâàííÿ” çàñîá³â
ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ ³ çàêëàä³â êóëüòóðè:

5.1. Ñòàâëåííÿ ãðîìàäÿí äî íåîáõ³äíîñò³ çíàííÿ ä³òü-
ìè (îíóêàìè) óêðà¿íñüêî¿ ìîâè (çà øêàëîþ: “áåçóìîâíî,
òàê”, “ðàäøå òàê”, “ðàäøå í³”, “áåçóìîâíî í³”, “âàæêî
â³äïîâ³ñòè”);
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5.2. Ñòàâëåííÿ ãðîìàäÿí äî íåîáõ³äíîñò³ çíàííÿ ä³òü-
ìè (îíóêàìè) ðîñ³éñüêî¿ ìîâè (çà àíàëîã³÷íîþ øêàëîþ);

5.3. Ñòàâëåííÿ ãðîìàäÿí äî áàæàíî¿ ìîâè ïåðåãëÿäó
(ïðîñëóõîâóâàííÿ) ïðîãðàì íîâèí òà ñóñï³ëüíî-ïîë³-
òè÷íèõ ïåðåäà÷ ïî ðàä³î ³ òåëåáà÷åííþ (çà øêàëîþ
“óêðà¿íñüêîþ”, “ðîñ³éñüêîþ”, “³ óêðà¿íñüêîþ, ³ ðîñ³éñü-
êîþ ð³âíîþ ì³ðîþ”, “íå âàæëèâî, óêðà¿íñüêîþ ÷è ðîñ³éñü-
êîþ”, “³íøîþ”);

5.4. Ñòàâëåííÿ ãðîìàäÿí äî áàæàíî¿ ìîâè ïåðåãëÿäó
ô³ëüì³â ðîñ³éñüêîãî âèðîáíèöòâà íà òåëåáà÷åíí³ (çà àíà-
ëîã³÷íîþ øêàëîþ);

5.5. Ñòàâëåííÿ ãðîìàäÿí äî áàæàíî¿ ìîâè ÷èòàííÿ
ãàçåò (çà àíàëîã³÷íîþ øêàëîþ);

5.6. Ñòàâëåííÿ ãðîìàäÿí äî áàæàíî¿ ìîâè ÷èòàííÿ
õóäîæí³õ ÷àñîïèñ³â (êíèæîê) (çà àíàëîã³÷íîþ øêàëîþ).

VI. Ïîêàçíèêè ñòàâëåííÿ ãðîìàäÿí äî ñòàòóñó ìîâ
â Óêðà¿í³:

6.1. Ñòàâëåííÿ ãðîìàäÿí äî ñòàòóñó óêðà¿íñüêî¿ ìîâè
ÿê ºäèíî¿ äåðæàâíî¿ ïðè ãàðàíòóâàíí³ ïðàâà íà â³ëüíèé
ðîçâèòîê ³íøèì ìîâàì (çà ï’ÿòèáàëüíîþ øêàëîþ, “ö³ë-
êîì ñõâàëþþ”, â îñíîâíîìó ñõâàëþþ”, “â îñíîâíîìó íå
ñõâàëþþ”, “çîâñ³ì íå ñõâàëþþ”, “íå âèçíà÷èëèñÿ”);

6.2. Ñòàâëåííÿ ãðîìàäÿí äî ðîñ³éñüêî¿ ìîâè ÿê äðóãî¿
äåðæàâíî¿ â Óêðà¿í³ ïîðÿä ³ç óêðà¿íñüêîþ (çà àíàëîã³÷-
íîþ øêàëîþ);

6.3. Ñòàâëåííÿ ãðîìàäÿí äî íàäàííÿ ñòàòóñó îô³ö³éíî¿
ðîñ³éñüê³é ìîâ³ òà ìîâàì íàö³îíàëüíèõ ìåíøèí â îêðå-
ìèõ ðåã³îíàõ Óêðà¿íè (çà àíàëîã³÷íîþ øêàëîþ);

6.4. Ñòàâëåííÿ ãðîìàäÿí äî ð³âíîãî ñòàòóñó âñ³õ ìîâ
â Óêðà¿í³, áåç ïîòðåáè íàäàâàòè æîäí³é ìîâ³ ñòàòóñó
äåðæàâíî¿ òà îô³ö³éíî¿ (çà àíàëîã³÷íîþ øêàëîþ);

6.5. Ñòàâëåííÿ ãðîìàäÿí ùîäî ðåôåðåíäóìó ïðî ñòà-
òóñ ìîâ â Óêðà¿í³ (ç³ øêàëîþ: “òàêèé ðåôåðåíäóì äóæå
ïîòð³áåí”, “ðàäøå ïîòð³áåí”, “ðàäøå íå ïîòð³áåí”, “çîâ-
ñ³ì íå ïîòð³áåí”, “íå âèçíà÷èëèñÿ”).

Òàêà ì³í³ìàëüíà ñèñòåìà ïîêàçíèê³â äàñòü ìîæëèâ³ñòü
ñèñòåìíî âèÿâëÿòè ìîâíó ñèòóàö³þ â Óêðà¿í³, ÷èííèêè
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ôóíêö³îíóâàííÿ ìîâ òà ÷èííèêè ñòàâëåííÿ äî ñòàòóñó ìîâ
â Óêðà¿í³, à òàêîæ îá´ðóíòóâàòè ìåòó, çàâäàííÿ é íàïðÿ-
ìè äåðæàâíî¿ ìîâíî¿ ïîë³òèêè. Çâ³ñíî, ö³íí³ñòü ö³º¿ ³íôîð-
ìàö³¿ áóëà á çíà÷íî âèùîþ, ÿêáè áóëà ìîæëèâ³ñòü íå
ò³ëüêè çàô³êñóâàòè ñèòóàö³þ â ìîâíîìó ñåðåäîâèù³ íà
íèí³øí³é ìîìåíò, à é âèÿâèòè òåíäåíö³¿ ¿¿ çì³í çà ðîêè
íåçàëåæíîñò³ é ó ãëèáø³é ðåòðîñïåêòèâ³.

Íàéïîâí³øó ³íôîðìàö³þ ïðî äèíàì³êó ïåâíèõ ñîö³àëü-
íèõ ïðîöåñ³â (ó òîìó ÷èñë³ é ó ñôåð³ ôóíêö³îíóâàííÿ ìîâ
â Óêðà¿í³) äàþòü ïîâòîðí³ (ìîí³òîðèíãîâ³) ñîö³îëîã³÷í³
äîñë³äæåííÿ, ïðîâåäåí³ çà ºäèíîþ ñèñòåìîþ âèá³ðêè òà
àíàëîã³÷íîþ ìåòîäèêîþ. Îäíàê, ÿê ìè âæå çàçíà÷àëè,
ìàòåð³àëè áàãàòîð³÷íîãî ìîí³òîðèíãîâîãî äîñë³äæåííÿ
²íñòèòóòó ñîö³îëîã³¿ ÍÀÍÓ (1994–2006 ðîêè) ì³ñòÿòü ëèøå
äâà îá´ðóíòîâàí³ ïîêàçíèêè ñèòóàö³¿ ó ìîâí³é ñôåð³ (ìîâà
ñï³ëêóâàííÿ â ñ³ì’¿ òà ñòàâëåííÿ ãðîìàäÿí äî ñòàòóñó
ðîñ³éñüêî¿ ìîâè). Ïðîòå ìîí³òîðèíãîâ³ äîñë³äæåííÿ – íå
ºäèíèé ñïîñ³á âèÿâëåííÿ äèíàì³êè ïåâíèõ ñîö³îêóëüòóð-
íèõ ïðîöåñ³â.

ßê óæå çàçíà÷àëîñÿ, “íà ïåðøèé ïîãëÿä âèÿâèòè äè-
íàì³êó ïåâíèõ ñîö³àëüíèõ ÿâèù ìîæíà ëèøå â ïåðåá³ãó
áàãàòîðàçîâèõ ñîö³îëîã³÷íèõ äîñë³äæåíü, ÿê³ äàþòü çìîãó
çàô³êñóâàòè ñòàí ðîçâèòêó öèõ îá’ºêò³â ó ê³ëüêîõ ³íòåð-
âàëàõ ³ñòîðè÷íîãî ÷àñó. Àëå òàêà ïîçèö³ÿ íå çîâñ³ì òî÷íà.
Â ñîö³îëîã³¿ é ñóñï³ëüíèõ ñîö³àëüíèõ íàóêàõ ðîáèòüñÿ
ñïðîáà é ó ðàìêàõ îäíîìîìåíòíîãî äîñë³äæåííÿ âèÿâè-
òè íå ò³ëüêè ñòðóêòóðó ïåâíèõ ñîö³àëüíèõ ÿâèù, à é
¿õíþ äèíàì³êó. Íàéïîøèðåí³øèì ó ñîö³àëüíèõ íàóêàõ
(îñîáëèâî â äåìîãðàô³¿) ñòàâ êîãîðòíèé  àíàë³ç”14.

Âèêîðèñòîâóþòü öåé ìåòîä ³ â àíàë³ç³ ìîâíî¿ ñèòóàö³¿
â Óêðà¿í³15.
_______________
14 Âèøíÿê À.². Ñòðàòåãèè äèíàìè÷åñêîãî àíàëèçà â èçó÷åíèè ìåæãå-
íåðàöèîííîé òðóäîâîé ìîáèëüíîñòè // Ìåæãåíåðàöèîííàÿ òðóäîâàÿ
ìîáèëüíîñòü. – Ê.: Íàóê. äóìêà, 1988. – Ñ. 41.
15 Ãîëîâàõà ª.²., Ïàí³íà Í.Â. Çì³íè ìîâíî¿ ñèòóàö³¿ â Óêðà¿í³ //
Óêðà¿íñüêå ñóñï³ëüñòâî: ìîí³òîðèíã–2000. ²íôîðìàö³éíî-àíàë³òè÷í³
ìàòåð³àëè. – Ê.: ²íñòèòóò ñîö³îëîã³¿ ÍÀÍÓ, 2000. – Ñ. 274.
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Çâ³ñíî, êîãîðòíèé àíàë³ç ìàº ïåâí³ îáìåæåííÿ. Ïî-
ïåðøå, íà â³äì³íó â³ä äåìîãðàô³÷íèõ äîñë³äæåíü, äå ïî-
ð³âíþþòüñÿ äàí³ ñòîñîâíî ùîð³÷íèõ â³êîâèõ ãðóï, ïðåä-
ñòàâíèêè ÿêèõ íàðîäèëèñÿ â òîìó ñàìîìó ðîö³, â ñîö³î-
ëîã³÷íèõ äîñë³äæåííÿõ (÷åðåç íåâåëèê³ îáñÿãè âèá³ðêè
äîñë³äæåíü) ³ñíóº ìîæëèâ³ñòü ïîð³âíþâàòè äàí³ ñòîñîâíî
ìîâíèõ ïðàêòèê ò³ëüêè â ïëàí³ óçàãàëüíåííÿ äåñÿòèð³÷-
íèõ ÷è äâàäöÿòèð³÷íèõ â³êîâèõ ãðóï. Ëèøå â äîñë³äæåí-
íÿõ ³ç âåëèêèìè îáñÿãàìè âèá³ðêè (ïðèì³ðîì, “Íàö³î-
íàëüíå äîñë³äæåííÿ ïåðåäâèáîð÷î¿ ñèòóàö³¿ â Óêðà¿í³”,
ïðîâåäåíå çà âèá³ðêîþ ó 16,5 òèñ. ðåñïîíäåíò³â ó ãðóäí³
2005 ðîêó ÊÌ²Ñ, ô³ðìîþ “Þêðåéí³àí ñîö³îëîäæ³ ñåð-
â³ñ” ³ öåíòðîì “Óêðà¿íñüêå äåìîêðàòè÷íå êîëî” ÷è “Äî-
ñë³äæåííÿ ñîö³àëüíî-ïîë³òè÷íî¿ ñèòóàö³¿”, ïðîâåäåíå çà
âèá³ðêîþ ó 5000 ðåñïîíäåíò³â ó ãðóäí³ 2006 ðîêó ô³ð-
ìîþ “Þêðåéí³àí ñîö³îëîäæ³ ñåðâ³ñ” òà öåíòðîì “Óêðà¿í-
ñüêå äåìîêðàòè÷íå êîëî”, îáèäâà – ï³ä êåð³âíèöòâîì
².Å.Áåêåøê³íî¿ òà Î.².Âèøíÿêà, ìîæíà àíàë³çóâàòè äèíà-
ì³êó ìîâíî¿ ñèòóàö³¿ ï’ÿòèð³÷íèõ òà íàâ³òü ð³÷íèõ êîãîðò
ãðîìàäÿí. Îäíà÷å ê³ëüê³ñòü ïîêàçíèê³â ó íèõ òåæ îáìå-
æåíà äâîìà – ìîâà ñï³ëêóâàííÿ â ñ³ì’¿ (çà ÷îòèðèáàëüíîþ
øêàëîþ) òà àëüòåðíàòèâíèé âèá³ð ñòàòóñó ìîâ â Óêðà¿í³
(çà øêàëîþ: ºäèíà óêðà¿íñüêà äåðæàâíà, äâ³ äåðæàâí³ –
óêðà¿íñüêà òà ðîñ³éñüêà, îäíà óêðà¿íñüêà äåðæàâíà ³ ðî-
ñ³éñüêà îô³ö³éíà â îêðåìèõ ðåã³îíàõ).

Ïî-äðóãå, ïîð³âíÿííÿ ìîâíèõ ïðàêòèê ãðîìàäÿí ð³ç-
íèõ â³êîâèõ ãðóï (êîãîðò) íå çîâñ³ì êîðåêòíå, îñê³ëüêè
ñòàðø³ â³êîâ³ ãðóïè ÷åðåç ñìåðòí³ñòü ðåïðåçåíòîâàí³ â
íèí³øí³é ÷àñ ìåíøîþ ê³ëüê³ñòþ ãðîìàäÿí, í³æ ìîëîäø³.
Àëå ó íàñ íåìàº æîäíèõ ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî ð³çí³ ìîâí³
ãðóïè ãðîìàäÿí (óêðà¿íîìîâí³, ðîñ³éñüêîìîâí³, äâîìîâí³
òîùî) ñóòòºâî â³äð³çíÿþòüñÿ çà êîåô³ö³ºíòàìè ñìåðòíîñò³,
à òîìó öèì îáìåæåííÿì äëÿ êîãîðòíîãî àíàë³çó ìîâíî¿
äèíàì³êè ìîæíà çíåõòóâàòè.

Ïî-òðåòº, ïîð³âíÿííÿ ìîâíèõ ïðàêòèê ãðîìàäÿí ð³ç-
íèõ â³êîâèõ ãðóï (êîãîðò) íå çîâñ³ì êîðåêòíå é òîìó,
ùî ÷àñòèíà ãðîìàäÿí ñòàðøîãî â³êó ìîãëà âïðîäîâæ ñâîãî
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æèòòÿ çì³íèòè ìîâó ñï³ëêóâàííÿ ç ð³çíèõ ïðè÷èí (÷è
òî ï³ä âïëèâîì ì³ãðàö³¿ äî ³íøîìîâíîãî ñåðåäîâèùà, ÷è
òî ï³ä âïëèâîì ³ñòîðè÷íèõ ³ ïîë³òèêî-³äåîëîã³÷íèõ çì³í).
Îñòàíí³é ÷èííèê º ñóòòºâ³øèì çà ïîïåðåäí³, îäíàê ³íôîð-
ìàö³þ ùîäî éîãî âïëèâó ìîæíà âèÿâèòè, ÿêùî êîãîðò-
íèé àíàë³ç äèíàì³êè ìîâíèõ ïðàêòèê äîïîâíèòè ðåòðî-
ñïåêòèâíî-á³îãðàô³÷íèì àíàë³çîì, ÿêèé ðàí³øå ó â³ò÷èç-
íÿí³é óêðà¿íñüê³é òà ðîñ³éñüê³é ñîö³îëîã³¿ çàñòîñîâóâàëè
íàé÷àñò³øå äëÿ âèâ÷åííÿ äèíàì³êè òðóäîâî¿, ñîö³àëüíî-
ïðîôåñ³éíî¿ òà ñîö³àëüíî¿ ìîá³ëüíîñò³ ãðîìàäÿí16.

ßê ìè çàçíà÷àëè ðàí³øå, “ëþäè, ÿê³ ïåðåáóâàþòü íà
ð³çíèõ åòàïàõ æèòòºâîãî öèêëó, íå ìîæóòü íå â³äð³çíÿ-
òèñÿ çà ñîö³àëüíèì ñòàòóñîì, ñïîñîáîì æèòòÿ òîùî. Öå
çíà÷íî îáìåæóº ìîæëèâîñò³ àíàë³çó äèíàì³êè ñîö³àëü-
íèõ ÿâèù... Òîìó â ÷èñòîìó âèãëÿä³ îäíîìîìåíòíèé
êîãîðòíèé àíàë³ç áåç çàñòîñóâàííÿ ³íøèõ ìåòîä³â àíàë³-
çó íå ä³ñòàâ ïîøèðåííÿ â ñîö³îëîã³÷íèõ äîñë³äæåííÿõ”17 .

Ïîäîëàòè ö³ íåäîë³êè êîãîðòíîãî àíàë³çó áåç ñêîðî-
÷åííÿ ðàìîê ñîö³àëüíî-³ñòîðè÷íîãî àíàë³çó äèíàì³êè
ïåâíèõ ñîö³àëüíèõ ïðîöåñ³â (ó òîìó ÷èñë³ é ôóíêö³îíó-
âàííÿ ìîâ â Óêðà¿í³) äàº çìîãó ðåòðîñïåêòèâíî-á³îãðà-
ô³÷íèé ìåòîä, ÿêèé áóâ ðîçðîáëåíèé çàðóá³æíèìè ³ â³ò-
÷èçíÿíèìè ñîö³îëîãàìè äëÿ àíàë³çó ñîö³àëüíî-ïðîôåñ³é-
íî¿, òðóäîâî¿ òà ñîö³àëüíî¿ ìîá³ëüíîñòåé18. Îäíèì ç³
ñïîñîá³â ðîçâ’ÿçàííÿ öüîãî çàâäàííÿ º ìåòîä òðóäîâî¿
(æèòòºâî¿) á³îãðàô³¿, êîëè ðåñïîíäåíòàì ñòàâëÿòü çàïè-
òàííÿ ùîäî âàæëèâèõ ôàêò³â ¿õíüî¿ á³îãðàô³¿. Ââàæà-
ºòüñÿ, ùî “îñê³ëüêè éäåòüñÿ ïðî âàæëèâ³ ïîä³¿ â æèòò³
_______________
16 Ìåæãåíåðàöèîííàÿ òðóäîâàÿ ìîáèëüíîñòü. – Ê.: Íàóêîâà äóìêà,
1989. – Ñ. 42–43.
17 Òàì ñàìî. – Ñ. 42–43.
18 Äèâ., íàïðèêëàä: Ïóðøå Ò. Îïûò êîãîðòíîãî àíàëèçà ãåîãðàôè÷å-
ñêîé è ïðîôåññèîíàëüíîé ìîáèëüíîñòè // Äåìîãðàôèÿ ïîêîëåíèé. –
Ì.: Ñòàòèñòèêà, 1972; Âàñèëüåâà Ý.Ê. Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêàÿ
ñòðóêòóðà íàñåëåíèÿ ÑÑÑÐ. – Ì.: Ñòàòèñòèêà, 1978; Ìîëîäåæü è âûñøåå
îáðàçîâàíèå â ñîöèàëèñòè÷åñêèõ ñòðàíàõ. – Ì.: Íàóêà, 1984; Ìåæ-
ãåíåðàöèîííàÿ òðóäîâàÿ ìîáèëüíîñòü. – Ê.: Íàóê. äóìêà, 1988.
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îïèòàíèõ, ìîæíà î÷³êóâàòè, ùî ïðîïóñêè áóäóòü íå÷àñ-
òèìè ³ ùî ÿê³ñòü ç³áðàíèõ ìàòåð³àë³â áóäå äîñòàòíüîþ,
ùîá îòðèìàòè íîâ³ äàí³”19.

Îäíàê ³ ðåòðîñïåêòèâíî-á³îãðàô³÷íèé ìåòîä ìàº ïåâí³
îáìåæåííÿ, ÿê³ ùå íå çîâñ³ì âèâ÷åí³.

ßê ââàæàâ Â.².Ïàí³îòòî, “ïîâòîðí³ îïèòóâàííÿ âèêëè-
êàþòü ³íòåðåñ ïåðåâàæíî ïðè âèâ÷åíí³ äóìîê, îö³íîê,
ìîòèâ³â, ö³íí³ñíèõ îð³ºíòàö³é òà ³íøèõ  õàðàêòåðèñòèê
ðåñïîíäåíò³â, ÿê³ óìîâíî ìîæíà âèçíà÷èòè ÿê “ñóá’ºê-
òèâí³”. Ùî ñòîñóºòüñÿ “îá’ºêòèâíèõ” õàðàêòåðèñòèê...,
òî ¿õíþ äèíàì³êó, ÿê ïðàâèëî, ìîæíà îòðèìàòè øëÿ-
õîì îäíîìîìåíòíîãî îïèòóâàííÿ, ùî âêëþ÷àº ðåòðîñïå-
êòèâí³ çàïèòàííÿ...”20. Àíàëîã³÷íó ïîçèö³þ îá´ðóíòóâàâ
ïðèáàëò³éñüêèé ñîö³îëîã À.Åéã³ðäàñ, ÿêèé ââàæàâ, ùî
“ôàêòîëîã³÷íó ³íôîðìàö³þ” ïðî ìèíóëå ðåñïîíäåíòà
ìîæíà îòðèìàòè ³ çà äîïîìîãîþ ðåòðîñïåêòèâíèõ çà-
ïèòàíü. Àëå äëÿ îòðèìàííÿ ³íôîðìàö³¿ ïðî çì³íè, ùî
â³äáóâàþòüñÿ â ö³íí³ñíèõ îð³ºíòàö³ÿõ, óñòàíîâêàõ, æèò-
òºâèõ ïëàíàõ (òîùî) ³íäèâ³äà, ïàíåëüíèé ìåòîä ºäèíî
ìîæëèâèé, îñê³ëüêè ðåòðîñïåêòèâíî îòðèìàíà ³íôîðìà-
ö³ÿ çàëåæèòü â³ä ïîçèö³¿ ðåñïîíäåíòà ñòîñîâíî öèõ çà-
ïèòàíü íà ìîìåíò îïèòóâàííÿ”21.

Òàêèì ÷èíîì, çàñòîñóâàííÿ ðåòðîñïåêòèâíî-á³îãðàô³÷-
íîãî ìåòîäó äàº çìîãó îòðèìàòè á³ëüø-ìåíø êîðåêòíó
³íôîðìàö³þ ùîäî ìîâíèõ ïðàêòèê ðåñïîíäåíò³â òà ¿õí³õ
ñ³ìåé, àëå öüîãî íåäîñòàòíüî, àáè êîðåêòíî àíàë³çóâàòè
äèíàì³êó ìîâíèõ ïðåôåðåíö³é ³ ñòàâëåííÿ äî ñòàòóñó ìîâ
â Óêðà¿í³.
_______________
19 Ïóðøå Ò. Îïûò êîãîðòíîãî àíàëèçà ãåîãðàôè÷åñêîé è ïðîôåññèî-
íàëüíîé ìîáèëüíîñòè. – Ñ. 164.
20 Ïàíèîòòî Â.È. Íåêîòîðûå ïðîáëåìû ñðàâíåíèÿ ðåçóëüòàòîâ
ïîâòîðíûõ èññëåäîâàíèé // Ïðîáëåìû ñðàâíèòåëüíûõ ñîöèîëîãè÷å-
ñêèõ èññëåäîâàíèé: Òåçèñû Âñåñîþçíîãî ñèìïîçèóìà. – Ì.: ÈÑÈ ÀÍ
ÑÑÑÐ, 1982. – Ñ. 8.
21 Ýéãèðäàñ À. Ñî÷åòàíèå äèàõðîííûõ ìåòîäîâ â ñîöèîëîãè÷åñêèõ èñ-
ñëåäîâàíèÿõ // Ìåòîäîëîãè÷åñêèå è ìåòîäè÷åñêèå àñïåêòû ñðàâíèòåëü-
íûõ ñîöèîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé. – Ì.: ÈÑÈ ÀÍ ÑÑÑÐ, 1984. – Ñ. 23.
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Ó íàøîìó äîñë³äæåíí³ ðåòðîñïåêòèâíî-á³îãðàô³÷íèé
ìåòîä çàñòîñîâóºòüñÿ ïðè îòðèìàíí³ ³íôîðìàö³¿ ùîäî
òðüîõ ïîêàçíèê³â:

1) ìîâà ñï³ëêóâàííÿ â áàòüê³âñüê³é ñ³ì’¿;
2) ìîâà íàâ÷àííÿ â çàãàëüíîîñâ³òí³õ øêîëàõ;
3) ìîâà íàâ÷àííÿ ó âèùèõ ³ ñåðåäí³õ ñïåö³àëüíèõ çà-

êëàäàõ (òèõ, õòî â íèõ íàâ÷àâñÿ).
À ñóêóïíå çàñòîñóâàííÿ ìåòîä³â ïîâòîðíèõ (ìîí³òî-

ðèíãîâèõ) îïèòóâàíü çà îñòàíí³ 15 ðîê³â ³ ùîäî ôàêòîëî-
ã³÷íèõ, ³ ùîäî óñòàíîâ÷èõ çàïèòàíü òà ìåòîä³â êîãîðòíîãî
é ðåòðîñïåêòèâíî-á³îãðàô³÷íîãî àíàë³çó ùîäî ôàêòîëî-
ã³÷íèõ çàïèòàíü äàº ìîæëèâ³ñòü íå ëèøå ðîçøèðèòè ìåæ³
àíàë³çó ìîâíî¿ ñèòóàö³¿ â Óêðà¿í³ â ÷àñ³, à é çíà÷íî ï³äâè-
ùèòè íàä³éí³ñòü îòðèìàíèõ äàíèõ ³ âèñíîâê³â.

1.2. Ôóíêö³îíóâàííÿ óêðà¿íñüêî¿ òà ðîñ³éñüêî¿ ìîâ
â Óêðà¿í³ â ð³çíèõ ñôåðàõ æèòòºä³ÿëüíîñò³

Ðîçãëÿäàþ÷è ìîâí³ ïðàêòèêè ãðîìàäÿí Óêðà¿íè â ð³ç-
íèõ ñôåðàõ æèòòºä³ÿëüíîñò³ íà ï³äñòàâ³ íå çîâñ³ì ìåòî-
äè÷íî êîðåêòíèõ ðåçóëüòàò³â çàãàëüíîíàö³îíàëüíèõ äîñë³-
äæåíü 1994–2006 ðîê³â, ìîæíà ãîâîðèòè ïðî íåñòàëèé
áàëàíñ ó ñôåð³ ïðèâàòíèõ (ñ³ìåéíèõ) ìîâíèõ ïðàêòèê
(ìîâà ñï³ëêóâàííÿ â ñ³ì’ÿõ, ìîâà ñï³ëêóâàííÿ ç ðîäè÷àìè
òà çíàéîìèìè) ì³æ óêðà¿íñüêîþ òà ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ.
ßê ìè â³äçíà÷àëè  ðàí³øå, “ÿêùî ðîçãëÿäàòè ñèòóàö³þ
ç ôóíêö³îíóâàííÿì ìîâ â Óêðà¿í³, òî íåçâàæàþ÷è íà ñóò-
òºâó óêðà¿í³çàö³þ çàãàëüíî¿ òà âèùî¿ îñâ³òè ³ òåëåâ³ç³éíî-
³íôîðìàö³éíîãî ïðîñòîðó, ñåðéîçíèõ çì³í ó ñï³ââ³äíîøåí-
í³ âæèâàííÿ óêðà¿íñüêî¿ òà ðîñ³éñüêî¿ ìîâè íå â³äáóëîñÿ.
À ò³ çì³íè, ùî â³äáóâàþòüñÿ, ëèøå ïîñèëþþòü ðîçïîä³ë
óêðà¿íîìîâíèõ ³ ðîñ³éñüêîìîâíèõ ñ³ìåéíèõ ãðóï”22.

_______________
22 Âèøíÿê Î.². Ñîö³îêóëüòóðíà äèíàì³êà ïîë³òè÷íèõ ðåã³îí³â Óêðà¿íè.
Ñîö³îëîã³÷íèé ìîí³òîðèíã: 1994–2006. – Ê.: ²íñòèòóò ñîö³îëîã³¿ ÍÀÍÓ,
2006. – Ñ. 161.
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Ùå ðàí³øå ª.Ãîëîâàõà òà Í.Ïàí³íà íàãîëîøóâàëè,
ùî çà ðîêè íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè “ëþäè ÷àñò³øå ïî÷àëè
ðîçìîâëÿòè ñàìå ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ, çäåá³ëüøîãî öå ò³, õòî
ðàí³øå ñï³ëêóâàâñÿ îáîìà ìîâàìè çàëåæíî â³ä ñèòóàö³¿
ñï³ëêóâàííÿ.

Çäàâàëîñÿ á, ï³ñëÿ ïðàâîâîãî çíèæåííÿ ñòàòóñó ðî-
ñ³éñüêî¿ ìîâè ó ðåçóëüòàò³ äåç³íòåãðàö³¿ ÑÐÑÐ ³ ïðîãî-
ëîøåííÿ íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè ìîæíà áóëî á ñïîä³âàòèñÿ
íà ïîñòóïîâå çâóæåííÿ ¿¿ ïîøèðåíîñò³ ÿê ìîâè ïîâñÿê-
äåííîãî ñï³ëêóâàííÿ àáî, ïðèíàéìí³, çá³ëüøåííÿ ÷àñòêè
ëþäåé, ÿê³ â ñï³ëêóâàíí³ âèêîðèñòîâóþòü îáèäâ³ ìîâè.
Ïðîòå ñèòóàö³ÿ çì³íèëàñÿ íà ïðîòèëåæíó – ðîñ³éñüêà
ìîâà â ïîâñÿêäåííîìó ñï³ëêóâàíí³ ïî÷àñò³øàëà, íàòî-
ì³ñòü á³ë³íãâ³çìó ïîìåíøàëî”23. Îäíà÷å ö³ âèñíîâêè áóëè
çðîáëåí³ íà ï³äñòàâ³ îáìåæåíîãî êîëà ïîêàçíèê³â.

Ñèñòåìíèé àíàë³ç ìîâíèõ ïðàêòèê ó âñ³õ ñôåðàõ æèò-
òºä³ÿëüíîñò³ â æîâòíåâîìó 2006 ðîêó íàö³îíàëüíîìó
îïèòóâàíí³ ²íñòèòóòó ñîö³îëîã³¿ ÍÀÍÓ òà ô³ðìè “Þê-
ðåéí³àí ñîö³îëîäæ³ ñåðâ³ñ” òà òðàâíåâîìó íàö³îíàëüíîìó
îïèòóâàíí³ 2007 ðîêó ²íñòèòóòó ñîö³îëîã³¿ ÍÀÍÓ òà ñëóæáè
“ÑÎÖ²Ñ” (îáèäâà îïèòóâàííÿ ïðîâîäèëè çà ìåòîäèêîþ
àâòîðà) ïîêàçóº òàêå (äèâ. òàáë. 1.1–1.4).

1. Ðîñ³éñüêà ìîâà â Óêðà¿í³ çàðàç ïåðåâàæàº â óñ³õ
ñôåðàõ ïîâñÿêäåííîãî ñï³ëêóâàííÿ, îäíàê ó ïóáë³÷íèõ
ñôåðàõ (ñï³ëêóâàííÿ íà âóëèöÿõ, ó ìàãàçèíàõ, ãðîìàäñü-
êèõ ì³ñöÿõ, íà ðîáîò³ òà íàâ÷àíí³) òà ó “âíóòð³øí³é ìîâ³”
(äèâ. òàáë. 1.4) ïåðåâàæàííÿ ðîñ³éñüêî¿ ìîâè íàä óê-
ðà¿íñüêîþ º ïîì³òí³øèì. Îäíàê íàâ³òü ó âèðîáíè÷³é òà
íàâ÷àëüí³é ñôåð³, â ÿêèõ çàéíÿòî ïîëîâèíó íàñåëåííÿ, âè-
íÿòêîâî ÷è ïåðåâàæíî ðîñ³éñüêîþ ñï³ëêóþòüñÿ íå á³ëüø
ÿê 50% ãðîìàäÿí (50,0% – ó äîñë³äæåíí³ 2006 ðîêó,
48,0% – ó äîñë³äæåíí³ 2007 ðîêó).

2. Ïîòð³áíî òàêîæ âðàõîâóâàòè, ùî ìàéæå ï’ÿòà ÷àñòè-
íà ãðîìàäÿí Óêðà¿íè (äèâ. òàáë. 1.4) ó ñ³ìåéíèõ ìîâíèõ
_______________
23 Ãîëîâàõà ª.²., Ïàí³íà Í.Â. Çì³íè ìîâíî¿ ñèòóàö³¿ â Óêðà¿í³ // Óê-
ðà¿íñüêå ñóñï³ëüñòâî: ìîí³òîðèíã–2000. – Ñ. 271.
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ïðàêòèêàõ òà 16–18% ó ïóáë³÷íèõ ìîâíèõ ïðàêòèêàõ ³
“âíóòð³øí³é ìîâ³”(ÿêîþ äóìàþòü) ïîñëóãîâóºòüñÿ çì³-
øàíîþ íàðîäíîþ ìîâîþ, â ÿê³é âæèâàþòüñÿ ÿê óêðà¿í-
ñüê³, òàê ³ ðîñ³éñüê³ ñëîâà (òàê çâàíèé ñóðæèê).

Ð³÷ ó ò³ì, ùî “çì³øàíà ìîâà”, â ÿê³é òðàïëÿþòüñÿ ÿê
óêðà¿íñüê³, òàê ³ ðîñ³éñüê³ ñëîâà, ñóäÿ÷è ç ðåã³îí³â ïî-
øèðåííÿ (Öåíòð, Ï³âäåííèé Ñõ³ä), òèï³â ïîñåëåííÿ (ñåëî,
ìàëå ì³ñòî), îñâ³òí³õ ãðóï (ãðóï ³ç íèçüêèì ð³âíåì îñâ³-
òè) º, âëàñíå, óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ ³ç á³ëüøèìè ÷è ìåí-
øèìè ëåêñè÷íèìè âêðàïëåííÿìè ç ðîñ³éñüêî¿, àëå ìîð-
ôîëîã³÷íî òà ôàêòè÷íî ìàëî çì³øàíîþ ìîâîþ24.

ßêùî çì³øàíó ìîâó ðîçãëÿäàòè ïåðåâàæíî ÿê çðóñè-
ô³êîâàíó óêðà¿íñüêó íàðîäíó ìîâó, òî óêðà¿íñüêà ìîâà
(âèêëþ÷íî óêðà¿íñüêà, ïåðåâàæíî óêðà¿íñüêà òà çì³øà-
íà) âñå îäíî ïåðåâàæàº íàä ðîñ³éñüêîþ â ìîâ³ ñï³ëêó-
âàííÿ â ñ³ì’ÿõ (íà 12,9% çà äàíèìè 2007 ðîêó), ó ãðî-
ìàäñüêèõ ì³ñöÿõ (íà 7,3%), ó âíóòð³øí³é ìîâ³ (ÿêîþ
äóìàþòü) (íà 7,9%), à ó âèðîáíè÷³é òà íàâ÷àëüí³é ñôå-
ðàõ ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ïðàêòè÷íî ïàðèòåò (óêðà¿íñüêà òà
çì³øàíà ìîâà ïåðåâàæàþòü ðîñ³éñüêó íà 3,5%).

3. Àëå çà â³äíîñíîãî ïàðèòåòó â ïîâñÿêäåííîìó ñï³ë-
êóâàíí³ óêðà¿íîìîâíèõ (âêëþ÷íî ç óêðà¿íñüêèì “ñóðæè-
êîì”) ³ç ðîñ³éñüêîìîâíèìè ïðàêòèêàìè â Óêðà¿í³ çàãà-
ëîì, ìîâíà ñèòóàö³ÿ â ð³çíèõ ðåã³îíàõ Óêðà¿íè â³äð³çíÿ-
ºòüñÿ ïðèíöèïîâî (äèâ. òàáë. 1.1–1.4). Ó Çàõ³äí³é Óêðà¿í³

_______________
24 ßê çàçíà÷àâ âèäàòíèé ôðàíöóçüêèé ô³ëîëîã Æîçåô Âàíäð³ºñ, “ëåê-
ñè÷í³ çàïîçè÷åííÿ, õî÷ áè ÿêèìè çíà÷íèìè âîíè áóëè, çàëèøàþòüñÿ,
òàê áè ìîâèòè, çîâí³øí³ìè ñòîñîâíî ìîâè. Àëå º ³íø³ çàïîçè÷åííÿ,
ùî ïåðåäáà÷àþòü ãëèáîêå âçàºìîïðîíèêíåííÿ äâîõ ìîâíèõ ñèñòåì.
Öå – êàëüêè ... Êàëüêà çàâæäè º ðåçóëüòàòîì çì³øóâàííÿ äâîõ ëåê-
ñè÷íèõ îáðàç³â, óçÿòèõ ³ç äâîõ ð³çíèõ ìîâ ³ çì³øàíèõ ó ðîçìîâ³ .. Çà
çâè÷êè îäíàêîâî â³ëüíî âèñëîâëþâàòèñÿ äâîìà ìîâàìè ñï³âðîçìîâíèê,
ÿê ïðàâèëî, íåñâ³äîìî ïåðåíîñèòü ³ä³îìè ç îäí³º¿ ìîâè äî ³íøî¿”
(äèâ.: Âàíäðèåñ Æ. ßçûê (ëèíãâèñòè÷åñêîå ââåäåíèå â èñòîðèþ). –
Ì.: Ýäèòîðèàë ÓÑÑ, 2004. – Ñ. 265–266). Òîáòî âæèâàííÿ ðîñ³éñüêèõ
ñë³â ³ äåÿêèõ çâîðîò³â íå ðîáèòü óêðà¿íñüêèé “ñóðæèê” ó ô³ëîëîã³÷-
íîìó ñåíñ³ çì³øàíîþ ìîâîþ. Âîíà çàëèøàºòüñÿ íàðîäíîþ óêðà¿íñüêîþ
ìîâîþ, õî÷ ³ ç ðóñèô³êîâàíîþ ëåêñèêîþ.



Ìîâíà ñèòóàö³ÿ â Óêðà¿í³ òà ¿¿ äèíàì³êà: ñîö³îëîã³÷íèé àíàë³ç 35

Регіони 

Якою мовою Ви спілкуєтесь  
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Дослідження жовтня 2006 року      
1. Виключно українською 31,5 85,1 38,9 7,6 0,3 
2. Переважно українською, 
але зрідка і російською 12,2 2,8 25,3 11,5 0,3 

3. Одні члени сім’ї розмовляють 
українською, а інші – російською 7,8 1,0 9,6 13,8 3,0 

4. Переважно російською,  
але зрідка і українською 14,5 3,1 13,5 26,6 10,5 

5. Виключно російською 32,7 2,8 12,5 39,6 86,0 
6. Іншою мовою 1,3 5,2 0,2 0,9 0,0 
Дослідження квітня 2007 року      
1. Виключно українською 28,8 80,8 36,0 5,3 1,1 
2. Переважно українською,  
але зрідка і російською 8,7 7,7 14,9 7,3 2,1 

3. Змішаною мовою, в якій 
вживаються як українські,  
так і російські слова 

19,7 6,6 27,2 28,4 8,6 

4. Переважно російською,  
але зрідка і українською 14,3 1,4 12,5 23,1 17,2 

5. Виключно російською 28,0 1,7 9,5 35,7 70,2 
6. Іншою мовою 0,6 1,7 0,0 0,2 0,8 

 

Òàáëèöÿ 1.1
Ìîâà ñï³ëêóâàííÿ íàñåëåííÿ â ñ³ì’¿ çàëåæíî â³ä îêðåìèõ

ðåã³îí³â Óêðà¿íè, % (æîâòåíü 2006, òðàâåíü 2007)

88,5% ãðîìàäÿí ó ñ³ì’ÿõ (âäîìà) ñï³ëêóþòüñÿ íèí³ âèêëþ÷-
íî óêðà¿íñüêîþ ÷è ïåðåâàæíî óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ (ç íèõ
80,8% – ëèøå óêðà¿íñüêîþ) çà äàíèìè òðàâíÿ 2007 ðîêó
³ ò³ëüêè 3,1% – âèêëþ÷íî ÷è ïåðåâàæíî ðîñ³éñüêîþ. À â
Äîíáàñ³ òà Êðèìó, íàâïàêè, 87,4% ãðîìàäÿí ðîçìîâëÿþòü ó
ñ³ì’ÿõ ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ (³ç íèõ 70,2% – ëèøå ðîñ³éñüêîþ) ³
3,2% – óêðà¿íñüêîþ. Àíàëîã³÷í³ äàí³ áóëè îòðèìàí³ çà
³íøîþ øêîëîþ â îïèòóâàíí³ 2006 ðîêó (äèâ. Äîäàòîê 3).
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Òàáëèöÿ 1.2
Ìîâà ñï³ëêóâàííÿ ãðîìàäÿí Óêðà¿íè íà âóëèöÿõ,

ó ìàãàçèíàõ òà ãðîìàäñüêèõ ì³ñöÿõ
çà îêðåìèìè ðåã³îíàìè, %

Îêð³ì Çàõ³äíî¿ Óêðà¿íè, óêðà¿íîìîâíå ñï³ëêóâàííÿ â
ñ³ì’ÿõ ãðîìàäÿí ïåðåâàæàº òàêîæ ó Öåíòð³ é íà Ï³âí³÷íî-
ìó Ñõîä³, äå 50,9% ãðîìàäÿí ó ñ³ì’ÿõ ðîçìîâëÿþòü âè-
êëþ÷íî ÷è ïåðåâàæíî óêðà¿íñüêîþ, ùå 27,2% – óêðà¿íñü-
êèì «ñóðæèêîì», ³ ò³ëüêè 22,0% – âèêëþ÷íî ÷è ïåðå-
âàæíî ðîñ³éñüêîþ. À ðîñ³éñüêîìîâíå ñï³ëêóâàííÿ, îêð³ì
Äîíáàñó òà Êðèìó, ïåðåâàæàº ³ â ³íøèõ îáëàñòÿõ Ï³âäíÿ
òà Ï³âäåííîãî Ñõîäó Óêðà¿íè, äå 58,8% ãðîìàäÿí ðîçìîâ-

Регіони 
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Дослідження жовтня 2006 року      
1. Виключно українською 26,3 73,2 31,3 6,7 0,0 
2. Переважно українською, але 
зрідка і російською 13,1 10,1 26,2 9,0 0,3 

3. Одні члени сім’ї розмовляють 
українською, а інші – російською 11,3 7,3 16,6 14,9 1,0 

4. Переважно російською, але 
зрідка і українською 14,7 2,8 13,7 27,9 9,5 

5. Виключно російською 33,5 1,3 12,2 41,2 89,2 
6. Іншою мовою 1,0 4,9 0,0 0,4 0,0 
Дослідження квітня 2007 року      
1. Виключно українською 24,1 73,4 28,0 3,2 0,5 
2. Переважно українською, але 
зрідка і російською 11,7 14,3 21,2 6,7 1,3 

3. Змішаною мовою, в якій 
вживаються як українські, так і 
російські слова 

17,8 8,9 25,0 24,1 6,7 

4. Переважно російською, але 
зрідка і українською 15,6 1,7 15,2 26,8 13,9 

5. Виключно російською 30,7 1,1 10,5 39,3 77,5 
6. Іншою мовою 0,1 0,6 0,0 0,0 0,0 
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ëÿþòü âèêëþ÷íî ÷è ïåðåâàæíî ðîñ³éñüêîþ, ùå 28,9% –
óêðà¿íñüêèì «ñóðæèðîì», ³ ëèøå 12,6% – âèêëþ÷íî ÷è
ïåðåâàæíî óêðà¿íñüêîþ.

Òàáëèöÿ 1.3
Ìîâà ñï³ëêóâàííÿ ç êîëåãàìè ïî ðîáîò³ òà íàâ÷àííþ

 ïðàöþþ÷èõ (òèõ, õòî ïðàöþº ³ íàâ÷àºòüñÿ)
ãðîìàäÿí Óêðà¿íè çà îêðåìèìè ðåã³îíàìè, %

Ó ñôåð³ âíóòð³øíüîãî ñï³ëêóâàííÿ (ìîâà, ÿêîþ äóìà-
þòü), ó Çàõ³äí³é Óêðà¿í³ (äèâ. òàáë. 1.4) 89,4% ãðîìàäÿí
«äóìàþòü» óêðà¿íñüêîþ (³ç íèõ 82,2% – âèêëþ÷íî óêðà¿í-
ñüêîþ), à 40% – ðîñ³éñüêîþ, â Öåíòð³ é íà Ï³âäåííîìó
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Дослідження жовтня 2006 року      
1. Виключно українською 25,7 76,3 31,7 10,7 0,0 
2. Переважно українською, але 
зрідка і російською 12,0 10,8 24,4 6,7 0,4 

3. Одні члени сім’ї розмовляють 
українською, а інші – російською 12,1 9,3 20,2 11,3 2,4 

4. Переважно російською, але 
зрідка і українською 14,6 3,1 13,4 27,5 7,6 

5. Виключно російською 35,4 0,5 9,8 45,2 89,6 
6. Іншою мовою 0,3 0,0 0,5 0,3 0,0 
Дослідження квітня 2007 року      
1. Виключно українською 22,3 72,3 24,5 2,3 0,4 
2. Переважно українською, але 
зрідка і російською 12,1 16,0 22,8 6,1 1,6 

3. Змішаною мовою, в якій 
вживаються як українські, так і 
російські слова 

17,1 7,8 24,5 24,2 5,3 

4. Переважно російською, але 
зрідка і українською 17,8 2,2 19,2 29,7 13,8 

5. Виключно російською 30,2 0,9 8,5 37,8 78,1 
6. Іншою мовою 0,9 0,6 0,0 0,8 0,5 
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Ñõîä³ – 50,3% óêðà¿íñüêîþ, 24,8% – ðîñ³éñüêîþ, â Äîí-
áàñ³ òà Êðèìó 91,5% – ðîñ³éñüêîþ, ³ ëèøå 2,7% – óêðà¿í-
ñüêîþ, â ³íøèõ îáëàñòÿõ Ï³âäåííîãî Ñõîäó – 64,2% ðî-
ñ³éñüêîþ é 14,6% – óêðà¿íñüêîþ. Äåóêðà¿í³çîâàí³ ïóá-
ë³÷í³ ìîâí³ ïðàêòèêè º â óñ³õ ðåã³îíàõ Óêðà¿íè, àäæå â
ãðîìàäñüêèõ ì³ñöÿõ, ìàãàçèíàõ ³ íà âóëèöÿõ íàâ³òü ó Çà-
õ³äí³é Óêðà¿í³ âèêëþ÷íî óêðà¿íñüêîþ ðîçìîâëÿþòü íà
7% ìåíøå, í³æ ó ñ³ì’¿, à á³ëüø³ñòü ðîçìîâëÿº ïåðåâàæíî
óêðà¿íñüêîþ òà çì³øàíîþ ìîâîþ. Àíàëîã³÷íà ñèòóàö³ÿ
â ³íøèõ ðåã³îíàõ (äèâ. òàáë. 1.2 ³ 1.3). Ó Äîíáàñ³ òà â
Êðèìó â ãðîìàäñüê³é, âèðîáíè÷³é òà íàâ÷àëüí³é ñôåðàõ
óêðà¿íñüêà ìîâà ïðàêòè÷íî â³äñóòíÿ (âèêëþ÷íî óêðà¿íñü-
êîþ òóò ðîçìîâëÿþòü ìåíøå 1% ãðîìàäÿí), íàâ³òü ó ñ³ëü-
ñüê³é ì³ñöåâîñò³.

Òàêèì ÷èíîì, ó ôàêòè÷íî äâîìîâíîìó óêðà¿íñüêîìó
ñóñï³ëüñòâ³ ñôîðìóâàëèñÿ ÷îòèðè òèïè åòíîìîâíèõ ðå-
ã³îí³â:

1) ìàéæå ñóö³ëüíî óêðà¿íîìîâíà Çàõ³äíà Óêðà¿íà â
ïðèâàòíîìó ñï³ëêóâàíí³ çà äåÿêîãî ïîøèðåííÿ äâîìîâíèõ
ïðàêòèê ³ «ñóðæèêó» â ãðîìàäñüê³é òà âèðîáíè÷³é ñôåðàõ;

Регіони 
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1. Виключно українською 29,3 82,2 35,9 5,9 1,6 
2. Переважно українською, 
але зрідка і російською 8,6 7,2 14,4 8,7 1,1 

3. Змішаною мовою, в якій 
вживаються як українські, 
так і російські слова 

15,7 4,3 25,0 21,1 5,1 

4. Переважно російською, 
але зрідка і українською 10,7 1,4 10,9 16,6 11,1 

5. Виключно російською 35,0 2,6 13,9 47,6 80,4 
6. Іншою мовою 0,7 2,3 0,0 0,0 0,7 

 

Òàáëèöÿ 1.4
ßêîþ ìîâîþ äóìàþòü ãðîìàäÿíè â ïîâñÿêäåííîìó æèòò³

â ð³çíèõ ðåã³îíàõ Óêðà¿íè, % (êâ³òåíü 2007 ðîêó)
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2) ïåðåâàæíî óêðà¿íîìîâíèé Öåíòð òà Ï³âí³÷íèé Ñõ³ä ó
ïðèâàòíîìó òà ãðîìàäñüêîìó ñï³ëêóâàíí³, çà äóæå çíà÷-
íî¿ ÷àñòêè «çì³øàíî¿» ìîâè òà ðîñ³éñüêîìîâíîñò³ â ì³ñ-
òàõ (îñîáëèâî â Êèºâ³);

Етнічні групи Типи поселення 
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Дослідження жовтня 2006 року 
1. Виключно українською 41,0 3,3 2,6 19,2 22,9 52,7 
2. Переважно українською, 
але зрідка і російською 15,2 1,9 9,1 10,1 11,1 15,2 

3. Одні члени сім’ї 
розмовляють українською,  
а інші – російською 

9,2 3,7 3,9 9,0 7,8 6,8 

4. Переважно російською, 
але зрідка і українською 14,2 16,1 11,7 21,9 14,9 9,1 

5. Виключно російською 19,9 75,1 46,8 39,1 44,3 13,1 
6. Іншою мовою 0,4 0,0 26,0 0,7 0,1 3,2 
Дослідження квітня 2007 року 
1. Виключно українською 36,7 0,3 5,3 17,7 14,7 22,7 50,6 
2. Переважно українською, 
але зрідка і російською 10,7 1,1 5,1 12,5 8,3 6,9 10,3 

3. Змішаною мовою, в якій 
вживаються як українські, 
так і російські слова 

22,6 9,6 7,7 13,5 14,7 24,0 21,4 

4. Переважно російською, 
але зрідка і українською 14,0 15,5 12,8 32,3 17,9 14,9 7,1 

5. Виключно російською 15,9 73,2 48,7 24,0 44,0 31,1 9,6 
6. Іншою мовою 0,1 0,3 20,5 0,0 0,3 0,4 1,0 

 

Òàáëèöÿ 1.5
Ìîâà ñï³ëêóâàííÿ â ñ³ì’ÿõ ãðîìàäÿí ð³çíèõ åòí³÷íèõ òà
ïîñåëåíñüêèõ ãðóï Óêðà¿íè, % (æîâòåíü 2006, êâ³òåíü 2007)
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3) ïðàêòè÷íî ñóö³ëüíî ðîñ³éñüêîìîâíèé Äîíáàñ ³ Êðèì
³ â ïðèâàòíèõ, ³ â ïóáë³÷íèõ ìîâíèõ ïðàêòèêàõ, íàâ³òü
ó ñ³ëüñüê³é ì³ñöåâîñò³;

4) ïåðåâàæíî ðîñ³éñüêîìîâí³ ³íø³ îáëàñò³ Ï³âäíÿ òà
Ï³âäåííîãî Ñõîäó çà äóæå çíà÷íîãî ïîøèðåííÿ çì³øàíî¿
ìîâè òà äâîìîâíîñò³, îñîáëèâî ó ãðîìàäñüê³é ñôåð³ ³ íà
âèðîáíèöòâ³.

Íå âðàõîâóâàòè îñîáëèâîñòåé ìîâíî¿ ñèòóàö³¿ â ð³çíèõ
åòíîìîâíèõ òèïàõ ðåã³îí³â ³ íå ïðîâîäèòè äèôåðåíö³éî-
âàíî¿ ìîâíî¿ ïîë³òèêè â äåðæàâ³ çà öèõ óìîâ òà ñòàâèòè çàâ-
äàííÿ äîì³íóâàííÿ óêðà¿íñüêî¿ ìîâè â íàéáëèæ÷³ äåñÿòè-
ë³òòÿ â óñ³õ ðåã³îíàõ íåìîæëèâî.

4. Àíàë³ç ìîâíèõ ïðàêòèê åòí³÷íèõ ãðóï â Óêðà¿í³
(äèâ. òàáë. 1.5, 1.6, 1.7, 1.8) çà ðåçóëüòàòàìè æîâòíåâîãî
2006 ³ òðàâíåâîãî 2007 ðîêó íàö³îíàëüíèõ îïèòóâàíü
ïîêàçóº, ùî åòí³÷í³ ðîñ³ÿíè Óêðà¿íè ³ â ñ³ìåéíîìó ñï³ë-
êóâàíí³ (73,2% âèêëþ÷íî, à 88,8% – âèêëþ÷íî ÷è ïåðå-
âàæíî) ³ îñîáëèâî çà âíóòð³øíüîþ ìîâîþ (83,3% – âè-
êëþ÷íî òà 92,9% – âèêëþ÷íî ÷è ïåðåâàæíî), ³ â ãðîìàä-
ñüêîìó òà ïðîôåñ³éíîìó ñï³ëêóâàíí³ ðîçìîâëÿþòü ìîâîþ
ñâîº¿ åòí³÷íî¿ ñï³ëüíîòè – ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ. ×àñòêà
ðîñ³ÿí, ÿê³ ñï³ëêóþòüñÿ â ñ³ì’¿ (0,3%), ó ãðîìàäñüêèõ ì³ñ-
öÿõ (0,3%), â ïðîôåñ³éí³é òà íàâ÷àëüíèõ ñôåðàõ (0,4%)
÷è äóìàþòü (0,6%) âèêëþ÷íî óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ, ì³çåðíà.

Çîâñ³ì ³íøà ñèòóàö³ÿ ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ç-ïîì³æ åòí³÷-
íèõ óêðà¿íö³â, ñåðåä ÿêèõ 48,1% äóìàþòü âèêëþ÷íî ÷è
ïåðåâàæíî óêðà¿íñüêîþ, 18,5% – çì³øàíîþ ìîâîþ, â ÿê³é
âæèâàþòüñÿ ÿê óêðà¿íñüê³, òàê ³ ðîñ³éñüê³ ñëîâà, à 33,3%,
òîáòî êîæåí òðåò³é âèêëþ÷íî ÷è ïåðåâàæíî ðîñ³éñüêîþ.

Îòæå, ìîæíà ä³éòè âèñíîâêó, ùî òðåòèíà åòí³÷íèõ
óêðà¿íö³â «ðîñ³ÿí³çîâàíà» çà ïåðåâàæíîþ ìîâîþ äóìàííÿ,
à çà ìîâîþ ñï³ëêóâàííÿ â ãðîìàäñüê³é òà ïðîôåñ³éí³é
ñôåðàõ òàêèõ ùå á³ëüøå; êîæåí ï’ÿòèé åòí³÷íèé óêðà¿-
íåöü â óñ³õ ñôåðàõ ñï³ëêóºòüñÿ çì³øàíîþ ìîâîþ – òàê
çâàíèì ñóðæèêîì. Óñå öå º ðåçóëüòàòîì ³ìïåðñüêîãî
òèñêó íà óêðà¿íñüêó ìîâó çà òðè ñòîë³òòÿ ³ñíóâàííÿ Ðî-
ñ³éñüêî¿ òà Ðàäÿíñüêî¿ ³ìïåð³¿.
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Ïîíàä òå, óêðà¿íñüêî-ðîñ³éñüêà äâîìîâí³ñòü ó ìîâíèõ
ïðàêòèêàõ ó ð³çíèõ ñôåðàõ ³ ð³çíîþ ì³ðîþ (ïåðåâàæíî
óêðà¿íñüêîþ, çì³øàíîþ ìîâîþ, ïåðåâàæíî ðîñ³éñüêîþ)
òåæ ïîøèðåíà á³ëüøå ñåðåä åòí³÷íèõ óêðà¿íö³â Óêðà¿íè,
à íå åòí³÷íèõ ðîñ³ÿí. Àäæå äâîìà ìîâàìè «äóìàþòü»
(âíóòð³øíÿ ìîâà) çàðàç (äèâ. òàáë. 1.8.) 40,2% åòí³÷íèõ
óêðà¿íö³â, 16,0% åòí³÷íèõ ðîñ³ÿí Óêðà¿íè òà 20,1%
ïðåäñòàâíèê³â ³íøèõ åòí³÷íèõ ãðóï, äâîìà ìîâàìè ñï³ë-
êóþòüñÿ â ñ³ì’ÿõ 47,3% åòí³÷íèõ óêðà¿íö³â ³ 26,2% åòí³÷-
íèõ ðîñ³ÿí, äâîìà ìîâàìè ñï³ëêóþòüñÿ â ãðîìàäñüêèõ
ì³ñöÿõ 50,3%(!) åòí³÷íèõ óêðà¿íö³â ³ 25,7% åòí³÷íèõ
ðîñ³ÿí, à â ïðîôåñ³éí³é ñôåð³ ñï³ëêóþòüñÿ äâîìîâàìè
51,9% óêðà¿íö³â ³ 26,6% – ðîñ³ÿí.

Òîáòî, ìîæíà ñòâåðäæóâàòè, ùî ïåðåâàæíî äâîìîâíè-
ìè çà ïðàêòèêàìè ñï³ëêóâàííÿ â Óêðà¿í³  º åòí³÷í³ óêðà¿í-
ö³, à íå åòí³÷í³ ðîñ³ÿíè ÷è ïðåäñòàâíèêè ìîâíèõ ìåíøèí
â Óêðà¿í³, àáñîëþòíà á³ëüø³ñòü ÿêèõ â óñ³õ ñôåðàõ ïóáë³÷-
íîãî é ïðèâàòíîãî ñï³ëêóâàííÿ êîðèñòóºòüñÿ ñàìå ðîñ³éñü-
êîþ ìîâîþ, à íå óêðà¿íñüêîþ ÷è ïðèíàéìí³ ïåðåâàæíî
ðîñ³éñüêîþ, àëå çð³äêà óêðà¿íñüêîþ, òà çì³øàíîþ ìîâîþ.

Òîìó â íàéáëèæ÷³ äåñÿòèë³òòÿ ðîçøèðåííÿ â³äòâîðåí-
íÿ óêðà¿íñüêèõ ìîâíèõ ïðàêòèê ñåðåä åòí³÷íèõ óêðà¿í-
ö³â Óêðà¿íè òà äâîìîâíîñò³ ñåðåä åòí³÷íèõ ðîñ³ÿí òà
³íøèõ åòí³÷íèõ ìåíøèí ìîæå ñëóãóâàòè ìåòîþ äåðæàâ-
íî¿ ìîâíî¿ ïîë³òèêè, ÷îãî íå ìîæíà äîñÿãòè áåç ñóòòºâîãî
ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ âîëîä³ííÿ óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ ÿê ñåðåä
åòí³÷íèõ óêðà¿íö³â ó ì³ñòàõ, òàê ³ ñåðåä ðîñ³ÿí òà ³íøèõ
ìîâíèõ ìåíøèí, íå ïîðóøóþ÷è ïðè öüîìó ïðàâ ìîâíèõ
ãðóï êðà¿íè íà îñâ³òó òà ñï³ëêóâàííÿ ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ
òà ìîâàìè åòí³÷íèõ ìåíøèí.

5. Àíàë³çóþ÷è ìîâíó ñèòóàö³þ â Óêðà¿í³, íå ìîæíà
íå çâàæàòè ³ íà ïîñåëåíñüêó ñïåöèô³êó ôóíêö³îíóâàííÿ
óêðà¿íñüêî¿ òà ðîñ³éñüêî¿ ìîâè â óêðà¿íñüêîìó ñóñï³ëüñòâ³.
Îïèòóâàííÿ 2006–2007 ðîê³â ïîêàçóþòü (äèâ. òàáë. 1.5,
1.6, 1.7, 1.8), ùî ðîñ³éñüêà ìîâà äîì³íóº ó ñòîëèö³, âåëèêèõ,
ñåðåäí³õ òà ìàëèõ ì³ñòàõ, à óêðà¿íñüêà – ò³ëüêè  â ñåëàõ.
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Етнічні групи Типи поселення 
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Дослідження жовтня 2006 року 
1. Виключно українською 32,8 4,2 6,3 14,8 19,2 45,2 
2. Переважно українською,  
але зрідка і російською 15,3 1,9 3,1 12,5 10,6 16,8 

3. Одні члени сім’ї 
розмовляють українською,  
а інші – російською 

13,5 7,2 12,5 13,0 10,5 10,8 

4. Переважно російською,  
але зрідка і українською 14,8 14,4 9,4 21,1 15,0 8,6 

5. Виключно російською 23,3 72,3 65,6 38,4 44,8 15,5 
6. Іншою мовою 0,2 0,0 3,1 0,1 0,0 3,1 
Дослідження квітня 2007 року 
1. Виключно українською 30,6 0,3 7,7 6,3 11,2 19,6 44,3 
2. Переважно українською,  
але зрідка і російською 14,6 1,1 2,6 20,8 10,6 9,3 13,6 

3. Змішаною мовою, в якій 
вживаються як українські,  
так і російські слова 

20,3 8,8 12,8 8,3 11,6 22,5 21,2 

4. Переважно російською,  
але зрідка і українською 15,4 15,8 23,1 39,6 17,0 16,7 9,0 

5. Виключно російською 19,2 74,0 48,7 25,0 49,7 31,8 11,5 
6. Іншою мовою 0,0 0,0 5,1 0,0 0,0 0,0 0,3 

 

Òàáëèöÿ 1.6
Ìîâà ñï³ëêóâàííÿ íà âóëèöÿõ, ó ìàãàçèíàõ

òà ãðîìàäñüêèõ ì³ñöÿõ ð³çíèõ åòí³÷íèõ
òà ïîñåëåíñüêèõ ãðóï ãðîìàäÿí Óêðà¿íè,

% (æîâòåíü 2006, êâ³òåíü 2007)
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Òàáëèöÿ 1.7
Ìîâà ñï³ëêóâàííÿ íà ðîáîò³ òà íàâ÷àíí³

(òèõ, õòî ïðàöþº òà íàâ÷àºòüñÿ) ð³çíèõ åòí³÷íèõ
³ ïîñåëåíñüêèõ ãðóï ãðîìàäÿí Óêðà¿íè,

% (æîâòåíü 2006, êâ³òåíü 2007)

Етнічні групи Типи поселення 

Якою мовою Ви спілкуєтеся 
 на вулицях, у магазинах  
та громадських місцях,  
в процесі роботи й навчання? 
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Дослідження жовтня 2006 року 
1. Виключно українською 34,4 2,6 2,6 16,4 20,8 43,5 
2. Переважно українською,  
але зрідка і російською 16,7 2,3 3,8 12,8 9,1 15,0 

3. Одні члени сім’ї 
розмовляють українською,  
а інші – російською 

12,9 6,3 9,0 15,1 9,7 11,7 

4. Переважно російською,  
але зрідка і українською 14,9 15,2 9,0 18,2 14,3 10,8 

5. Виключно російською 20,9 73,7 53,8 34,4 45,7 18,6 
6. Іншою мовою 0,3 0,0 21,8 0,0 0,4 0,3 
Дослідження квітня 2007 року 

1. Виключно українською 27,9 0,4 8,3 11,3 11,2 19,0 44,1 
2. Переважно українською,  
але зрідка і російською 14,6 2,2 8,3 26,8 11,2 10,3 12,2 

3. Змішаною мовою, в якій 
вживаються як українські,  
так і російські слова 

19,4 8,4 8,3 7,0 12,6 21,7 20,3 

4. Переважно російською,  
але зрідка і українською 17,9 16,0 29,2 42,3 18,9 16,8 11,2 

5. Виключно російською 19,8 72,6 41,6 11,2 43,4 31,9 11,9 
6. Іншою мовою 0,4 0,4 4,2 1,4 0,7 0,3 0,3 
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Òàê, âèêëþ÷íî ÷è ïåðåâàæíî ðîñ³éñüêîþ â ñ³ì’ÿõ ó
ñòîëèö³ (äàí³ 2007 ðîêó) ðîçìîâëÿþòü 56,3% ãðîìàäÿí,
à âèêëþ÷íî ÷è ïåðåâàæíî óêðà¿íñüêîþ – 30,2%, ó âåëèêèõ
ì³ñòàõ ³ç íàñåëåííÿì ïîíàä 250 òèñ. ìåøêàíö³â, ðîñ³éñü-
êîþ – 61,9%, à óêðà¿íñüêîþ – 29,6%. ² ëèøå â ñåëàõ 60,9%
ãðîìàäÿí ðîçìîâëÿþòü âèêëþ÷íî ÷è ïåðåâàæíî óêðà¿íñü-
êîþ, à ðîñ³éñüêîþ – 16,7%. Âåëèêà ÷àñòêà (ïîíàä 20%)
ìåøêàíö³â ñ³ë, ìàëèõ ³ ñåðåäí³õ ì³ñò ñï³ëêóþòüñÿ â ñ³ì’¿
çì³øàíîþ ìîâîþ (ïåðåâàæíî óêðà¿íñüêîþ ³ç âåëèêîþ ê³ëü-
ê³ñòþ ðîñ³éñüêî¿ ëåêñèêè). Àíàëîã³÷íà ñèòóàö³ÿ ³ çà äàíè-
ìè îïèòóâàííÿ 2006 ðîêó, äå âèêîðèñòîâóâàëè äåùî ³íøó
øêàëó âèì³ðþâàííÿ.

Етнічні групи Типи поселення 
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1. Виключно українською 37,3 0,6 5,1 14,6 15,8 21,3 53,1 
2. Переважно українською,  
але зрідка і російською 10,8 0,8 0,0 15,6 9,0 8,0 7,7 

3. Змішаною мовою, в якій 
вживаються як українські,  
так і російські слова 

18,5 5,6 7,3 7,3 9,9 20,7 18,5 

4. Переважно російською,  
але зрідка і українською 10,9 9,6 12,8 25,0 11,8 10,7 7,1 

5. Виключно російською 22,4 83,3 48,7 37,5 53,2 38,4 13,1 
6. Іншою мовою 0,1 0,0 25,6 0,0 0,3 0,9 0,9 

 

Òàáëèöÿ 1.8
Ìîâà, ÿêîþ äóìàþòü â ïîâñÿêäåííîìó æèòò³ ïðåäñòàâíèêè

ð³çíèõ åòí³÷íèõ òà ïîñåëåíñüêèõ ãðóï Óêðà¿íè,
% (êâ³òåíü 2007)
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Ùå á³ëüø «çðóñèô³êîâàí³» ïóáë³÷í³ ìîâí³ ïðàêòèêè
â ì³ñòàõ. Òàê, ó ñòîëèö³ â ãðîìàäñüêèõ ì³ñöÿõ, íà âóëèöÿõ
³ ìàãàçèíàõ 64,5% ñï³ëêóþòüñÿ âèêëþ÷íî ÷è ïåðåâàæíî
ðîñ³éñüêîþ (äàí³ 2007 ðîêó), à ëèøå 27,1% – óêðà¿íñüêîþ,
ó âåëèêèõ ì³ñòàõ – 66,7% ðîñ³éñüêîþ, é ëèøå 21,8% –
óêðà¿íñüêîþ, â ³íøèõ ì³ñòàõ 48,5% – ðîñ³éñüêîþ ³ 28,9% –
óêðà¿íñüêîþ. Ó ãðîìàäñüêèõ ì³ñöÿõ óêðà¿íñüêà ìîâà,
ÿê ³ â ñ³ì’¿, âî÷åâèäü ïåðåâàæàº (57,9%) ðîñ³éñüêó (20,5%)
ëèøå â ñåëàõ (äèâ. òàáë. 1.6).

Àíàëîã³÷íà ìîâíà ñèòóàö³ÿ â ð³çíèõ òèïàõ ïîñåëåíü
ñïîñòåð³ãàºòüñÿ é ó âíóòð³øí³é ìîâ³ òà ìîâ³ ñï³ëêóâàííÿ
íà ðîáîò³ òà íàâ÷àíí³ (äèâ. òàáë. 1.7 ³ 1.8).

Òàêèì ÷èíîì, çà ñó÷àñíèõ óìîâ ïðîáëåìà ðîçøèðåíîãî
ôóíêö³îíóâàííÿ óêðà¿íñüêî¿ ìîâè º ïåðåäîâñ³ì ïðîáëåìîþ
ì³ñò, îñîáëèâî âåëèêèõ ì³ñò óñ³õ ðåã³îí³â Óêðà¿íè, îêð³ì
Çàõ³äíî¿ Óêðà¿íè, äå âî÷åâèäü ïåðåâàæàº ðîñ³éñüêîìîâíå
ñåðåäîâèùå, ÿêå â³äòâîðþºòüñÿ â ðîçøèðåíèõ ìàñøòàáàõ.
Íàâ³òü ó ñòîëèö³ ðîñ³éñüêîìîâí³ ïðàêòèêè ïåðåâàæàþòü
³ â ïðèâàòíèõ, ³ (îñîáëèâî) â ïóáë³÷íèõ ïðàêòèêàõ. ªäè-
íîþ â³äì³íí³ñòþ ñòîëèö³ â³ä ³íøèõ âåëèêèõ ì³ñò Öåíòðó
òà Ï³âäåííîãî Ñõîäó º òå, ùî êèÿíè ñï³ëêóþòüñÿ ³ â
ñ³ì’ÿõ, ³ â ãðîìàäñüêèõ ì³ñöÿõ ïåðåâàæíî (à íå âèêëþ÷-
íî) ðîñ³éñüêîþ, ³ â ñòîëèö³ äîì³íóº íå ðîñ³éñüêà îäíîìîâ-
í³ñòü, à ð³çí³ âàð³àíòè äâîìîâíîñò³ (ïåðåâàæíî ðîñ³éñü-
êà, ïåðåâàæíî óêðà¿íñüêà òà çì³øàíà ìîâà), ÿêîþ â ñ³ì’ÿõ
ñï³ëêóþòüñÿ 58,3% ìåøêàíö³â ñòîëèö³, òîä³ ÿê âèêëþ÷íî
ðîñ³éñüêîþ – 24,0%, à âèêëþ÷íî óêðà¿íñüêîþ – 17,7%.
Â ³íøèõ âåëèêèõ ì³ñòàõ íàâ³òü ó ñ³ì’ÿõ (ïðî ïóáë³÷í³
ìîâí³ ïðàêòèêè ãîä³ é êàçàòè) ïåðåâàæàº ðîñ³éñüêà
ìîâà. Ïåðåâàæíî óêðà¿íîìîâíèìè çàëèøàþòüñÿ çàðàç
ò³ëüêè ñåëà.

² òàêà ìîâíà ñèòóàö³ÿ â Óêðà¿í³ â ¿¿ íèí³øí³õ êîðäîíàõ
ñôîðìóâàëàñÿ ùå áàãàòî äåñÿòèë³òü òîìó, ùå çà ÷àñ³â
Ðîñ³éñüêî¿ ³ìïåð³¿ òà Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó. ßê çàçíà÷àº
åòíîïîë³òîëîã Ì.Ñ.Äí³ñòðÿíñüêèé, «ó ì³ñüêîìó íàñåëåíí³
Ðîñ³éñüêî¿ ³ìïåð³¿ (ó êîðäîíàõ ñó÷àñíî¿ Óêðà¿íè) óêðà¿íö³
ñòàíîâèëè ìåíø³ñòü… Óêðà¿íñüêå ì³ñüêå íàñåëåííÿ ³ìïå-
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ð³¿ ñòàíîâèëî ìåíøå 7% çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³ ì³ñüêîãî
íàñåëåííÿ ³ìïåð³¿, ùî ïîð³âíÿíî ç ïèòîìîþ âàãîþ óêðà¿íö³â
ó âñüîìó íàñåëåíí³ ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî ð³âåíü óðáàí³çàö³¿
óêðà¿íö³â áóâ îäíèì ³ç íàéíèæ÷èõ»25.

Íàâ³òü â óêðà¿íñüêèõ çåìëÿõ Àâñòðî-Óãîðñüêî¿ ³ìïåð³¿,
óêðà¿íö³ â ì³ñòàõ Çàõ³äíî¿ Óêðà¿íè, çà ï³äðàõóíêàìè
Î.Ñ.Ìàçóðèêà, ñòàíîâèëè ëèøå 27,9% ì³ñüêîãî íàñåëåí-
íÿ26. Òîáòî â óêðà¿íñüêèõ çåìëÿõ ³ Ðîñ³éñüêî¿, ³ Àâñòðî-
óãîðñüêî¿ ³ìïåð³¿ ÷åðåç ñîö³àëüíî-ïîë³òè÷í³ îáñòàâèíè
óêðà¿íö³ ïðîæèâàëè ïåðåâàæíî â ñåëàõ ³ áóëè ìåíø³ñòþ â
ì³ñòàõ, äå ïåðåâàæàëà ðîñ³éñüêà (Ðîñ³éñüêà ³ìïåð³ÿ) ÷è
ïîëüñüêà, óãîðñüêà ìîâè òà ³ä³ø (Àâñòð³éñüêà ³ìïåð³ÿ),
à íå óêðà¿íñüêà. ßê íàãîëîøóâàâ Ì.Ñ.Äí³ñòðÿíñüêèé,
«îñê³ëüêè óêðà¿íñüêå íàñåëåííÿ íå âèçíà÷àëî êóëüòóð-
íîãî îáëè÷÷ÿ ì³ñò, òî â õîä³ óðáàí³çàö³¿ ïðîöåñ åòíîíàö³î-
íàëüíî¿ ìîäåðí³çàö³¿ óêðà¿íñüêîãî íàñåëåííÿ â³äáóâàâñÿ
äóæå ïîâ³ëüíî àáî é çîâñ³ì íå ñïîñòåð³ãàâñÿ. Ò³ óêðà¿íñüê³
ñîö³àëüí³ ïðîøàðêè, ùî ïîòðàïëÿëè â ì³ñüêå ñåðåäîâèùå,
íàìàãàëèñü íàñàìïåðåä àäàïòóâàòèñÿ äî äîì³íóþ÷î¿ êóëü-
òóðíî¿ òðàäèö³¿, ùîá çäîáóòè ÿêåñü ñòàíîâèùå, äîñèòü
øâèäêî àñèì³ëþþ÷èñü»27.

Ó ðåçóëüòàò³ Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè, ïðèìóñîâî¿ é äîáðî-
â³ëüíî¿ ì³ãðàö³¿ òà ïðèñêîðåíî¿ óðáàí³çàö³¿ Óêðà¿íè ó
30–70-õ ðîêàõ ÕÕ ñòîë³òòÿ åòí³÷í³ óêðà¿íö³ ïî÷àëè äîì³-
íóâàòè â ñêëàä³ ì³ñüêîãî íàñåëåííÿ âñ³õ ðåã³îí³â, îêð³ì
Êðèìó òà Äîíáàñó. «Âíàñë³äîê óðáàí³çàö³¿, ç îäíîãî áîêó,
÷àñòêà óêðà¿íö³â â ì³ñüêîìó íàñåëåíí³ çðîñòàëà, … îäíàê,
ç äðóãîãî áîêó, äèñêîìôîðòí³ äëÿ óêðà¿íñüêî¿ åòí³÷íîñò³
ñîö³àëüíî-êóëüòóðí³ óìîâè âåëèêèõ ì³ñò, îñîáëèâî ñõ³äíèõ

_______________
25 Äí³ñòðÿíñüêèé Ì.Ñ. Åòíîïîë³òè÷íà ãåîãðàô³ÿ Óêðà¿íè: ïðîáëåìè
òåîð³¿, ìåòîäîëîã³¿, ïðàêòèêè. – Ëüâ³â: Ë³òîïèñ; Âèäàâíè÷èé Öåíòð
ËÍÓ ³ì. ²âàíà Ôðàíêà, 2006. – Ñ. 147.
26 Äèâ.: Ìàçóðîê Î.Ñ. Ãîðîäà çàïàäíîóêðàèíñêèõ çåìåëü ýïîõè
èìïåðèàëèçìà. – Ëüâîâ, 1990. – Ñ. 63.
27 Äí³ñòðÿíñüêèé Ì.Ñ. Åòíîïîë³òè÷íà ãåîãðàô³ÿ Óêðà¿íè: ïðîáëåìè
òåîð³¿, ìåòîäîëîã³¿, ïðàêòèêè. – Ñ. 148.
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òà ï³âäåííèõ ðåã³îí³â, ïðèñêîðþâàëè àñèì³ëÿö³éí³ ïðîöå-
ñè. Âîäíî÷àñ çíà÷åííÿ ³ ðîëü ñ³ëüñüêî¿ ì³ñöåâîñò³ ÿê ö³ë³ñ-
íîãî óêðà¿íñüêîãî ñåðåäîâèùà, çìåíøèëàñü. Îòæå, óðáàí³-
çàö³ÿ â Çàõ³äíîìó ðåã³îí³ ÷àñòêîâî îïòèì³çóâàëà òåðèòî-
ð³àëüíó ñîö³îêóëüòóðíó îðãàí³çàö³þ óêðà¿íñòâà, à â ³íøèõ
ðåã³îíàõ ó áàãàòüîõ àñïåêòàõ ëèøå ïîñëàáèëà éîãî ïî-
çèö³¿»28.

ßê ïîêàçóþòü îïèòóâàííÿ (äèâ. òàáë. 1.9, 1.10, 1.11,
1.12), ó 46,0% ãðîìàäÿí Óêðà¿íè, ÷èÿ ïåðâèííà ñîö³àë³çà-
ö³ÿ ïðîõîäèëà â ñåëàõ, íèí³ â ñ³ì’ÿõ ðîçìîâëÿþòü âèêëþ÷-
íî óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ, à ç-ïîì³æ òèõ, ÷èÿ ïåðâèííà ñîö³à-
ë³çàö³ÿ äî 15 ðîê³â â³äáóâàëàñü ó âåëèêèõ ì³ñòàõ, 11,9%
ðîçìîâëÿþòü âèêëþ÷íî óêðà¿íñüêîþ. ² íàâïàêè, 44,0%
ãðîìàäÿí, ÷èÿ ïåðâèííà ñîö³àë³çàö³ÿ ïðîõîäèëà ó âåëèêèõ
ì³ñòàõ, íèí³ â ñ³ì’ÿõ ñï³ëêóþòüñÿ âèêëþ÷íî ðîñ³éñüêîþ

_______________
28 Òàì ñàìî. – Ñ. 189.

Освітні групи 
Типи поселення,  
де проживали  
до 15 років 

Якою мовою Ви 
розмовляєте в сім’ї (вдома)? 
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1. Виключно українською 38,4 32,4 29,0 21,2 11,9 21,0 46,0 
2. Переважно українською, 
але зрідка і російською 7,7 7,7 7,4 10,7 7,3 7,2 10,9 

3. Змішаною мовою, в якій 
вживаються як українські, 
так і російські слова 

23,4 20,3 18,7 17,6 15,8 21,4 21,0 

4. Переважно російською, 
але зрідка і українською 8,2 10,8 16,0 18,1 20,6 16,7 8,3 

5. Виключно російською 21,8 27,5 28,4 31,9 44,0 33,6 12,9 
6. Іншою мовою 0,5 1,4 0,6 0,3 0,4 0,2 0,9 

 

Òàáëèöÿ 1.9
Ìîâà ñï³ëêóâàííÿ ãðîìàäÿí ó ñ³ì’ÿõ çà îñâ³òí³ìè ãðóïàìè

é òèïîì ïîñåëåííÿ, äå ïðîæèâàëè äî 15 ðîê³â,
% (òðàâåíü 2007)
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ìîâîþ. Ñåðåäí³ òà ìàë³ ì³ñòà â öüîìó ïëàí³ ïîñ³äàþòü
ïðîì³æíó ïîçèö³þ, àëå âñå îäíî áëèæ÷³ äî âåëèêèõ ì³ñò, à íå
ñ³ë. Òàêèì ÷èíîì, «çðîñ³éùèíå» ìîâíå ñåðåäîâèùå âåëèêèõ
ì³ñò (³ ìåíøîþ ì³ðîþ ñåðåäí³õ òà ìàëèõ) ùå çà ÷àñ³â
Ðîñ³éñüêî¿ ³ìïåð³¿ òà Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó â ïåð³îä ìàñîâî¿
óðáàí³çàö³¿ âèêëèêàëî ïðîöåñ ïîäàëüøî¿ “ðóñèô³êàö³¿”
ìîâíèõ ïðàêòèê ãðîìàäÿí Óêðà¿íè â îñòàíí³ äåñÿòèë³òòÿ
³ çâóæåíîãî â³äòâîðåííÿ óêðà¿íîìîâíèõ ïðàêòèê.

²ñòîðè÷í³ é ñîö³àëüí³ â³äì³ííîñò³ â ð³âí³ îñâ³òè òà ñî-
ö³àëüíî-ïðîôåñ³éíîãî ñêëàäó ì³ñüêîãî òà ñ³ëüñüêîãî íàñå-
ëåííÿ Óêðà¿íè â îñòàíí³ äåñÿòèë³òòÿ ïðèçâåëè äî ñóòòºâî¿
äèôåðåíö³àö³¿ ìîâíèõ ïðàêòèê ð³çíèõ îñâ³òí³õ ãðóï ãðî-
ìàäÿí – àäæå â ñ³ëüñüê³é ì³ñöåâîñò³ çíà÷íî âèùà ÷àñòêà
ãðîìàäÿí ïîð³âíÿííî ç ì³ñòàìè (îñîáëèâî âåëèêèìè) ç
ïî÷àòêîâîþ òà íåïîâíîþ ñåðåäíüîþ îñâ³òîþ, à ó âåëèêèõ

Освітні групи 
Типи поселення, 
де проживали  
до 15 років Якою мовою Ви спілкуєтеся  

на вулицях, у магазинах та  
в громадських місцях? 
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1. Виключно українською 33,3 30,6 22,5 17,2 8,1 18,1 39,4 
2. Переважно українською, 
але зрідка і російською 10,1 8,6 12,8 12,9 9,9 9,1 14,8 

3. Змішаною мовою, в якій 
вживаються як українські, 
так і російські слова 

23,9 16,7 16,7 15,0 12,1 19,7 20,2 

4. Переважно російською, 
але зрідка і українською 8,7 13,5 15,7 20,8 19,8 19,2 10,1 

5. Виключно російською 23,9 30,6 32,0 34,0 50,1 33,9 15,3 
6. Іншою мовою 0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,3 

 

Òàáëèöÿ 1.10
Ìîâà ñï³ëêóâàííÿ íà âóëèöÿõ, ó ìàãàçèíàõ

òà ãðîìàäñüêèõ ì³ñöÿõ ãðîìàäÿí çàëåæíî â³ä ð³âíÿ îñâ³òè
é òèïó ïîñåëåííÿ, â ÿêèõ âîíè ïðîæèâàëè äî 15 ðîê³â,

% (òðàâåíü 2007)
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Òàáëèöÿ 1.11
Ìîâà ñï³ëêóâàííÿ ç êîëåãàìè ïî ðîáîò³ ÷è íàâ÷àííþ
ãðîìàäÿí çàëåæíî â³ä ð³âíÿ îñâ³òè é òèïó ïîñåëåííÿ,

äå âîíè ïðîæèâàëè äî 15 ðîê³â, % (òðàâåíü 2007)

Òàáëèöÿ 1.12
Ìîâà, ÿêîþ ãðîìàäÿíè äóìàþòü, çàëåæíî â³ä îñâ³òíüîãî
ð³âíÿ é òèïó ïîñåëåííÿ, äå âîíè ïðîæèâàëè äî 15 ðîê³â,

% (òðàâåíü 2007)

Освітні групи 
Типи поселення, 
де проживали  
до 15 років Якою мовою Ви 

спілкуєтеся з колегами  
по роботі чи навчанню? 
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1. Виключно українською 24,2 25,2 22,1 21,3 9,1 18,5 39,1 
2. Переважно українською, 
але зрідка і російською 5,3 10,3 12,9 13,6 12,7 9,3 14,5 

3. Змішаною мовою, в якій 
вживаються як українські, 
так і російські слова 

30,3 20,6 15,5 13,6 14,3 18,8 18,3 

4. Переважно російською, 
але зрідка і українською 12,9 9,0 16,5 23,0 21,0 19,3 12,9 

5. Виключно російською 27,3 34,8 32,2 27,8 42,1 33,6 15,0 
6. Іншою мовою 0,0 0,0 0,8 0,6 0,8 0,5 0,3 

 

Освітні групи 
Типи поселення, 
де проживали  
до 15 років 

Якою мовою Ви «думаєте» 
в повсякденному житті? 
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1. Виключно українською 38,9 32,0 28,7 22,8 12,3 20,3 47,4 
2. Переважно українською, 
але зрідка і російською 8,7 9,9 7,0 9,4 8,1 7,2 10,1 

3. Змішаною мовою, в якій 
вживаються як українські, 
так і російські слова 

19,2 16,2 15,4 13,4 9,9 18,5 17,6 

4. Переважно російською, 
але зрідка і українською 7,0 7,7 12,7 12,1 14,4 11,8 7,4 

5. Виключно російською 25,5 33,3 35,7 41,6 55,1 41,8 16,3 
6. Іншою мовою 0,7 0,9 0,6 0,6 0,2 0,4 1,2 
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ì³ñòàõ ó áàãàòî ðàç³â á³ëüøå ãðîìàäÿí ³ç âèùîþ îñâ³òîþ.
À òîìó ñåðåä ãðîìàäÿí ³ç âèùîþ îñâ³òîþ âèêëþ÷íî ÷è
ïåðåâàæíî ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ â ñ³ì’ÿõ ñï³ëêóþòüñÿ 50,0%,
à óêðà¿íñüêîþ – 31,9%, à ñåðåä ãðîìàäÿí ³ç ïî÷àòêîâîþ
òà íåïîâíîþ ñåðåäíüîþ 46,1% – âèêëþ÷íî ÷è ïåðåâàæíî
óêðà¿íñüêîþ ³ ò³ëüêè 30,0% – âèêëþ÷íî ÷è ïåðåâàæíî
ðîñ³éñüêîþ. Ùå á³ëüø “çðóñèô³êîâàíèìè” º ïóáë³÷í³
ïðàêòèêè ôàõ³âö³â ³ç âèùî¿ îñâ³òîþ, àäæå â ìàãàçèíàõ,
íà âóëèöÿõ ³ ãðîìàäñüêèõ ì³ñöÿõ ðîñ³éñüêîþ ñï³ëêóþòüñÿ
54,8% âèñîêîîñâ³÷åíèõ ãðîìàäÿí, à óêðà¿íñüêîþ – ëèøå
30,1%, à ñåðåä ãðîìàäÿí ³ç ïî÷àòêîâîþ òà íåïîâíîþ ñå-
ðåäíüîþ â³äïîâ³äíî 32,6% ³ 43,4%.

Îòæå, ìîæíà çðîáèòè âèñíîâîê, ùî â óñ³õ ñôåðàõ æèò-
òºä³ÿëüíîñò³, é îñîáëèâî ó ãðîìàäñüê³é òà âèðîáíè÷³é
ðîñ³éñüêîìîâíå ñï³ëêóâàííÿ ñóòòºâî ïåðåâàæàº íàä óê-
ðà¿íîìîâíèì ñåðåä íàéá³ëüø îñâ³÷åíèõ âåðñòâ ñïåö³àë³ñ-
ò³â òà ìåíåäæåð³â, à óêðà¿íîìîâíå – ò³ëüêè ñåðåä ãðî-
ìàäÿí ³ç îñâ³òîþ íèæ÷îþ çà ñåðåäíþ. Âðàõîâóþ÷è âèùèé
ñòàòóñ òà àâòîðèòåò ó ñóñï³ëüñòâ³ ôàõ³âö³â ³ç âèùîþ
îñâ³òîþ, îñîáëèâî â ì³ñòàõ, âîíè âèçíà÷àþòü «çðàçêè»
ìîâíî¿ ïîâåä³íêè ³íøèõ îñâ³òí³õ ãðóï íàñåëåííÿ é ñïðèÿ-
þòü ïîäàëüø³é “ðóñèô³êàö³¿” ìîâíèõ ïðàêòèê íàñåëåííÿ
Óêðà¿íè. ² áåç ñóòòºâèõ çì³í ó ìîâíèõ ïðàêòèêàõ ñïåö³à-
ë³ñò³â ³ç âèùîþ îñâ³òîþ, îñîáëèâî êåð³âíèê³â ³ ìåíåäæå-
ð³â, ìàðíî ñïîä³âàòèñü íà çì³íó ìîâíî¿ ñèòóàö³¿ â íàïðÿì³
ðîçøèðåííÿ ôóíêö³îíóâàííÿ óêðà¿íñüêèõ ìîâíèõ ïðàê-
òèê ó ìàéáóòíüîìó.
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1.3. Äèíàì³êà ìîâíî¿ ñèòóàö³¿ â Óêðà¿í³

Äèíàì³êà ìîâíî¿ ñèòóàö³¿ â ñ³ì’ÿõ ãðîìàäÿí
çà äàíèìè ìîí³òîðèíãîâèõ äîñë³äæåíü
1994–2006 ðîê³â ó íåçàëåæí³é Óêðà¿í³

Âèÿâëåí³ îñîáëèâîñò³ ìîâíèõ ïðàêòèê ãðîìàäÿí ð³çíèõ
ðåã³îíàëüíèõ, åòí³÷íèõ òà ïîñåëåíñüêèõ ãðóï ô³êñóþòü
ñó÷àñíèé ñòàí ìîâíî¿ ñèòóàö³¿ â êðà¿í³ òà ñåðåä îêðåìèõ
ãðóï ãðîìàäÿí. Àëå ÿê çì³íþâàëàñÿ öÿ ñèòóàö³ÿ â ôóíê-
ö³îíóâàíí³ óêðà¿íñüêî¿ òà ðîñ³éñüêî¿ ìîâè îñòàíí³ ê³ëüêà
äåñÿòèë³òü òà îñîáëèâî çà ðîêè íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè?

ßê ìè âæå çàçíà÷àëè, ÷àñòêîâî â³äïîâ³äü íà öå çàïè-
òàííÿ äàþòü ìîí³òîðèíãîâ³ çàãàëüíîíàö³îíàëüí³ äîñë³-
äæåííÿ ìîâíî¿ ñèòóàö³¿ (àëå çà îáìåæåíèì êîëîì ïîêàç-
íèê³â ³ ò³ëüêè çà ïåð³îä ï³ñëÿ ïðîãîëîøåííÿ íåçàëåæíîñ-
ò³, áî çà ðàäÿíñüêèõ ÷àñ³â òàêèõ äîñë³äæåíü ïðàêòè÷íî
íå áóëî), à ÷àñòêîâî – á³îãðàô³÷í³ é êîãîðòí³ ìåòîäè
àíàë³çó ðåçóëüòàò³â ñó÷àñíèõ äîñë³äæåíü.

Íàéìàñøòàáí³øèì ³ç ìîí³òîðèíãîâèõ ïðîåêò³â º ùî-
ð³÷í³ ìîí³òîðèíãîâ³ íàö³îíàëüí³ äîñë³äæåííÿ çà ºäèíîþ
(n = 1800) âèá³ðêîþ, ùî ¿õ ïðîâîäèòü ²íñòèòóò ñîö³îëî-
ã³¿ ÍÀÍÓ â³ä 1994 ðîêó, àëå ñòîñîâíî ìîâíî¿ ñèòóàö³¿ âîíî
îáìåæóºòüñÿ îäíèì ïîêàçíèêîì – ìîâîþ ñï³ëêóâàííÿ
ãðîìàäÿí ó ñ³ì’¿ (ÿêó ùå é âèì³ðþþòü çà ÷îòèðèáàëüíîþ,
íå çîâñ³ì ñèìåòðè÷íîþ øêàëîþ – ò³ëüêè óêðà¿íñüêîþ;
ò³ëüêè ðîñ³éñüêîþ; ³ óêðà¿íñüêîþ, ³ ðîñ³éñüêîþ çàëåæíî
â³ä îáñòàâèí; ³íøîþ), ïðî ùî éøëîñÿ âèùå.

Àíàë³ç äèíàì³êè ìîâíî¿ ñèòóàö³¿ â ñ³ì’ÿõ ãðîìàäÿí
Óêðà¿íè âïðîäîâæ 1994–2007 ðîê³â (äèâ. òàáë. 1.13),
õî÷à é íå çîâñ³ì ìåòîäè÷íî êîðåêòíèé, ïîêàçóº, ùî ó
90-õ ðîêàõ ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ (êîëè â ìîí³òîðèíãó âèêî-
ðèñòîâóâàëè øêàëó “ò³ëüêè óêðà¿íñüêîþ”, “ò³ëüêè ðî-
ñ³éñüêîþ”, “ïî-ð³çíîìó çàëåæíî â³ä îáñòàâèí”, “³íøîþ”)
ìîâíà ñèòóàö³ÿ â ñ³ì’ÿõ ïðàêòè÷íî íå çì³íþâàëàñÿ (ïðè-
íàéìí³ ó 1994–1999 ðîêàõ), à ï³ñëÿ çì³íè øêàëè ó 2000
÷è 2002 ðîö³ ÷àñòêà “äâîìîâíèõ” (á³ë³íãâ³â) ñóòòºâî ñêîðî-
òèëàñÿ: ³ç 27–34% ó 1990 äî 22–23% – ó 2005–2007 ðî-
êàõ, àëå ñï³ââ³äíîøåííÿ ì³æ óêðà¿íîìîâíèìè òà ðîñ³éñüêî-
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Якою мовою Ви переважно спілкуєтеся в сім’ї (вдома)? 
Роки 

досліджень Переважно 
українською 

Переважно 
російською 

І українською,  
і російською 
(залежно від 
обставин) 

Іншою Не  
відповіли 

1. 1994 36,7 32,4 29,4 0,7 0,2 
2. 1995 31,9 32,8 34,5 0,9 0,0 
3. 1996 36,9 33,1 29,6 0,4 0,0 
4. 1997*** 38,2 34,5 26,8 0,6 0,0 
5. 1998 37,6 33,4 28,4 0,5 0,1 
6. 1999 36,3 33,6 29,0 1,1 0,0 
7. 2000*** 39,1 36,0 24,8 0,2 0,0 
8. 2001** 36,9 36,7 25,8 0,6 0,1 
9. 2002*** 38,2 33,2 28,0 0,5 0,1 
10. 2003** 38,1 36,0 25,2 0,7 0,1 
11. 2004** 38,4 34,3 26,3 0,9 0,1 
12. 2005** 41,8 36,4 21,6 0,2 0,0 
13. 2006** 38,0 39,2 22,6 0,3 0,0 
14. 2008** 42,0 36,8 19,9 0,8 0,4 

 

Òàáëèöÿ 1.13
Äèíàì³êà ìîâè ñï³ëêóâàííÿ â ñ³ì’ÿõ ãðîìàäÿí

ó 1994–2007 ðîêàõ, %(çà äàíèìè ìîí³òîðèíãîâèõ
ùîð³÷íèõ äîñë³äæåíü ²íñòèòóòó ñîö³îëîã³¿ ÍÀÍÓ)*

* Óêðà¿íñüêå ñóñï³ëüñòâî 1992–2006. Ñîö³îëîã³÷íèé ìîí³òîðèíã / Çà ðåä.
Â.Âîðîíè, Ì.Øóëüãè. – Ê.: ²íñòèòóò ñîö³îëîã³¿ ÍÀÍ Óêðà¿íè, 2006. – Ñ. 482.
** Ïðè öüîìó ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî â îïèòóâàííÿõ 2003–2006 ðîê³â âèêîðèñ-
òîâóâàëè øêàëó “ïåðåâàæíî óêðà¿íñüêîþ”, “ïåðåâàæíî ðîñ³éñüêîþ” (äèâ.
òàêîæ: Óêðà¿íñüêå ñóñï³ëüñòâî. Ñîö³îëîã³÷íèé ìîí³òîðèíã 1994–2005. – Ê.:
²Ñ ÍÀÍÓ; Ôîíä “Äåìîêðàòè÷í³ ³í³ö³àòèâè”, 2005. – Ñ. 68; Óêðà¿íñüêå ñóñï³ëü-
ñòâî: ñîö³îëîã³÷íèé ìîí³òîðèíã. 1994–2003. – Ê.: ²Ñ ÍÀÍÓ, 2005. – Ñ. 46.
Îäíàê ó 1997 ðîö³ (äèâ. Ãîëîâàõà ª.²., Ïàí³íà Í.. Òåíäåíö³¿ ðîçâèòêó
óêðà¿íñüêîãî ñóñï³ëüñòâà (1994–1997 ðð.). Ñîö³îëîã³÷í³ ïîêàçíèêè (òàáëèö³,
³ëþñòðàö³¿, êîìåíòàð). – Ê.: ²Ñ ÍÀÍÓ, 1998. – Ñ. 83), à ðàäøå é ó 1994–
1996 ðîêàõ âèêîðèñòîâóâàëè øêàëó “ò³ëüêè óêðà¿íñüêîþ”, “ò³ëüêè
ðîñ³éñüêîþ”, “ïî-ð³çíîìó, çàëåæíî â³ä îáñòàâèí”, öþ øêàëó âèêîðèñòî-
âóâàëè â 1998–1999 ðîêàõ (äèâ.: Óêðà¿íñüêå ñóñï³ëüñòâî (1994–1999 ðð.).
²íôîðìàö³éíî-àíàë³òè÷í³ ìàòåð³àëè / Çà ðåä. Â.Ì.Âîðîíè, À.Î.Ðó÷êè. –
Ê.: ²Ñ ÍÀÍÓ, 1999. – Ñ. 225; ó 2000 ðîö³ (äèâ.: Óêðà¿íñüêå ñóñï³ëüñòâî:
ìîí³òîðèíã–2000. ²íôîðìàö³éíî-àíàë³òè÷í³ ìàòåð³àëè / Çà ðåä. Â.Ì.Âîðîíè,
À.Î.Ðó÷êè. – Ê.: ²Ñ ÍÀÍÓ, 2000. – Ñ. 386); ó 2001 ðîö³ (äèâ.: Óêðà¿íñüêå
ñóñï³ëüñòâî: äåñÿòü ðîê³â íåçàëåæíîñò³: Ñîö³îëîã³÷íèé ìîí³òîðèíã òà êîìåí-
òàð íàóêîâö³â / Çà ðåä. Â.Ì.Âîðîíè, Ì.Î.Øóëüãè. – Ê.: ²Ñ ÍÀÍÓ, 2001. –
Ñ. 656). Ìàáóòü, øêàëó áóëî çì³íåíî ó 2002 ðîö³, êîëè áóëî ñóòòºâî
ðîçøèðåíî ñèñòåìó ïîêàçíèê³â ³ äî ðîçðîáëåííÿ ³íñòðóìåíòàð³þ çàëó÷èëè
øèðîêå êîëî êåð³âíèê³â â³ää³ë³â (äèâ.: Óêðà¿íñüêå ñóñï³ëüñòâî. 1992–2002.
Ñîö³îëîã³÷íèé ìîí³òîðèíã / Çà ðåä. Í.Â.Ïàí³íî¿. – Ê.: ²Ñ ÍÀÍÓ, 2002. – Ñ. 5,
63). Õî÷à â ³íøèõ âèäàííÿõ öüîãî æ ðîêó (äèâ.: Óêðà¿íà–2002. Ìîí³òîðèíã
ñîö³àëüíèõ çì³í / Çà ðåä. Â.Ì.Âîðîíè, Ì.Î.Øóëüãè. – Ê.: ²íñòèòóò ñîö³îëîã³¿
ÍÀÍ Óêðà¿íè, 2002. – Ñ. 613; Óêðàèíñêîå îáùåñòâî: îò âûáîðîâ äî âûáîðîâ
(Ñîöèîëîãè÷åñêèé ìîíèòîðèíã 1994, 1998, 2002). – Ê.: ÈÑ ÍÀÍÓ, 2002. –
Ñ. 55) øêàëà “ò³ëüêè óêðà¿íñüêîþ” òà “ò³ëüêè ðîñ³éñüêîþ”.
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Òàáëèöÿ 1.14
Äèíàì³êà ìîâè ñï³ëêóâàííÿ ó ñ³ì’ÿõ

îêðåìèõ ðåã³îí³â Óêðà¿íè ó 1994-2005 ðîêàõ, ó %

Регіони України 

Мова спілкування 
 у Вашій сім’ї (вдома)? 

За
хі
дн
а 

У
кр
аї
на

 

Ц
ен
тр
ал
ьн
а 

У
кр
аї
на

 

П
ів
ні
чн
ий

 
С
хі
д 

П
ів
де
нн
ий

 
С
хі
д 

Д
он
ба
с 

П
ів
де
нь

 

М
ак
си
ма
ль
на

 
рі
зн
иц
я 
мі
ж

 
ре
гі
он
ам
и 

1. Тільки українською 
1.1. 1994–1997 79,8 40,5 52,1 16,7 3,7 18,7 76,1 
1.2. 1998–2001 82,6 40,7 59,1 15,6 3,6 20,6 79,0 
1.3. 2002–2005 87,3 45,1 62,3 13,1 2,4 20,5 84,9 
2. Тільки російською 
2.1. 1994–1997 4,6 27,6 1,6 40,0 74,4 43,3 69,8 
2.2. 1998–2001 3,8 33,1 9,8 43,3 77,8 39,9 74,0 
2.3. 2002–2005 3,4 31,3 9,8 44,5 79,6 40,7 76,2 
3. І українською,  
і російською 
(залежно від обставин) 
3.1. 1994–1997 14,7 31,1 36,3 43,0 21,4 36,8 28,3 
3.2. 1998–2001 12,1 25,8 30,9 41,0 17,5 39,4 28,9 
3.3. 2002–2005 7,4 23,2 27,8 42,8 17,3 38,3 35,0 
4. Іншою 
4.1. 1994–1997 0,9 0,7 0,0 0,4 0,5 1,2 1,2 
4.2. 1998–2001 1,5 0,4 0,1 0,2 1,0 0,1 1,4 
4.3. 2002–2005 1,9 0,4 0,1 0,1 0,7 0,1 1,8 

 

ìîâíèìè ãðîìàäÿíàìè (ïåðåâàæíî, à íå âèêëþ÷íî) çà ðîêè
íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè ôàêòè÷íî íå çì³íèëîñü, õî÷à çà öåé
ïåð³îä íà 2–5% çðîñëà ÷àñòêà óêðà¿íîìîâíèõ ³ íà 4–7% –
ðîñ³éñüêîìîâíèõ ëþäåé, ïðîòå öå, éìîâ³ðíî, çóìîâëåíî
çì³íîþ øêàëè âèì³ðþâàííÿ ìîâíèõ ïðàêòèê ó ñ³ì’ÿõ.

À öÿ çì³íà øêàëè ñóòòºâî âïëèâàº íà êîðåêòí³ñòü ïî-
ð³âíÿííÿ äàíèõ öèõ äîñë³äæåíü.

*  *  *
Çà çáåðåæåííÿ çàãàëüíîãî áàëàíñó â ñ³ìåéíèõ ìîâíèõ

ïðàêòèêàõ (ïðèíàéìí³ âèì³ðþâàíèõ çà íåäîñòàòíüî äèôå-
ðåíö³éîâàíîþ ³ çáàëàíñîâàíîþ øêàëîþ, ÿêà äåùî çì³íè-
ëàñÿ â ïåðåá³ãó ìîí³òîðèíãó), ì³æðåã³îíàëüíà äèôåðåí-
ö³àö³ÿ ìîâíèõ ïðàêòèê çà ðîêè íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè
çðîñòàëà (äèâ. òàáë. 1.14).



Ðîçä³ë I54

Ó Çàõ³äí³é Óêðà¿í³ âïðîäîâæ îñòàííüîãî äåñÿòèë³òòÿ
÷àñòêà ãðîìàäÿí, ÿê³ â ñ³ì’ÿõ ñï³ëêóþòüñÿ óêðà¿íñüêîþ
ìîâîþ, çðîñëà íà 7,5%, íà Ï³âí³÷íîìó Ñõîä³ (Æèòîìèðñü-
êà, Ïîëòàâñüêà, Ñóìñüêà, ×åðí³ã³âñüêà îáëàñò³) – íà 10,2%,
ó Öåíòð³ (Â³ííèöÿ, Êè¿âñüêà, Ê³ðîâîãðàäñüêà, Õìåëü-
íèöüêà òà ×åðêàñüêà îáëàñò³ ³ Êè¿â) – íà 4,6%, òîä³ ÿê
íà Ï³âäåííîìó Ñõîä³ (Äí³ïðîïåòðîâñüêà, Çàïîð³çüêà,
Õàðê³âñüêà îáëàñò³) ÷àñòêà ïåðåâàæíî óêðà¿íîìîâíèõ
çìåíøèëàñÿ â ñ³ì’ÿõ íà 3,6%, â Äîíáàñ³ – íà 1,3%.

Òîáòî â ïåðåâàæíî óêðà¿íîìîâíèõ ðåã³îíàõ íà ìîìåíò
ïðîãîëîøåííÿ íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè â îñòàííº äåñÿòè-
ë³òòÿ â³äáóâàëîñÿ äåÿêå çá³ëüøåííÿ óêðà¿íîìîâíèõ ïðàê-
òèê ó ñ³ì’ÿõ ãðîìàäÿí, òîä³ ÿê ó ïåðåâàæíî ðîñ³éñüêî-
ìîâíèõ â³äáóëîñÿ ïîäàëüøå íåçíà÷íå ñêîðî÷åííÿ ¿¿.

Îòæå, ÿêùî ó 1994–1977 ðîêàõ ó Çàõ³äí³é Óêðà¿í³ áóëî
íà 76,1% á³ëüøå òèõ, õòî â ñ³ì’ÿõ ñï³ëêóºòüñÿ óêðà¿íñü-
êîþ, í³æ ó Äîíáàñ³, òî â 2002–2005 ðîêàõ âæå íà 84,9%.
Ó 1994–1997 ðîêàõ íà Ï³âí³÷íîìó Ñõîä³ áóëî íà 35,4%
á³ëüøå óêðà¿íîìîâíèõ, àí³æ íà Ï³âäåííîìó Ñõîä³ (áåç
Äîíáàñó), à ó 2002–2005 ðîêàõ – íà 49,2% á³ëüøå.

Ó öåé æå ÷àñ ó Çàõ³äí³é Óêðà¿í³ é íà Ï³âí³÷íîìó Ñõîä³
÷àñòêà ðîñ³éñüêîìîâíèõ ãðîìàäÿí ñêîðîòèëàñÿ íà 1–2%,
à â Äîíáàñ³ çðîñëà íà 5,2%, íà Ï³âäåííîìó Ñõîä³ – íà
4,5% (ùî òåæ, íàïåâíî, áóëî çóìîâëåíî çì³íîþ øêàëè
âèì³ðþâàííÿ).

Òàêèì ÷èíîì, ³ â ðîêè íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè â Äîíáàñ³
é íà Ï³âäåííîìó Ñõîä³ Óêðà¿íè â³äáóâàºòüñÿ ïðîöåñ ïî-
øèðåíîãî â³äòâîðåííÿ ðîñ³éñüêî¿ ìîâè ÿê ñïîñîáó ñ³ìåéíî-
ãî ñï³ëêóâàííÿ. Ó ðåçóëüòàò³ öèõ òåíäåíö³é äèôåðåíö³àö³ÿ
çà ÷àñòêîþ ðîñ³éñüêîìîâíèõ ñ³ìåé ì³æ Çàõ³äíîþ Óêðà¿-
íîþ ³ Äîíáàñîì çðîñëà â³ä 69,8% ó 1994–1997 ðîêàõ äî
76,2% ó 2002–2005 ðîêàõ, à ð³çíèöÿ ì³æ îáëàñòÿìè
Ï³âí³÷íîãî Ñõîäó òà Ï³âäåííîãî Ñõîäó çðîñëà çà öåé ïå-
ð³îä â³ä 28,4% äî 34,7%.

Íàçàãàë ðåçóëüòàòè ìîí³òîðèíãîâîãî àíàë³çó äàþòü
ï³äñòàâè äëÿ âèñíîâêó, ùî ïîøèðåííÿ óêðà¿íîìîâíèõ
ïðàêòèê çà ðîêè íåçàëåæíîñò³, çà äàíèìè ìîí³òîðèíãîâèõ
îïèòóâàíü, íå â³äáóëîñÿ, à ì³æðåã³îíàëüíà äèôåðåíö³àö³ÿ
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ìîâíèõ ïðàêòèê ó ñ³ì’ÿõ íå ò³ëüêè íå çìåíøèëàñÿ, à é
äåùî çðîñëà.

Îäíàê ìîí³òîðèíãîâ³ îïèòóâàííÿ çà îñòàíí³ 10–15 ðî-
ê³â íå äàþòü â³äïîâ³ä³ íà ïèòàííÿ ùîäî òîãî, ÿê çì³íèëè-
ñÿ òåíäåíö³¿ ìîâíî¿ ñèòóàö³¿ â Óêðà¿í³ ïîð³âíÿíî ³ç ïîïå-
ðåäí³ìè äåñÿòèë³òòÿìè äîáè ÑÐÑÐ, ³ âèÿâèòè äèíàì³êó
ìîâíèõ ïðàêòèê íå ëèøå â ñ³ì’ÿõ, à é â ³íøèõ ñôåðàõ
ôóíêö³îíóâàííÿ ìîâ ó êðà¿í³.

Äèíàì³êà ìîâíî¿ ñèòóàö³¿
çà äàíèìè á³îãðàô³÷íîãî ³ êîãîðòíîãî àíàë³çó

Â³äòàê º ïîòðåáà äåòàëüí³øîãî àíàë³çó äèíàì³êè ìîâ-
íî¿ ñèòóàö³¿ ó øèðø³é ðåòðîñïåêòèâ³ çà äîïîìîãîþ á³î-
ãðàô³÷íîãî ìåòîäó é êîãîðòíîãî (ïîêîë³ííîãî) àíàë³çó.

Ñ³ì’ÿ â³ä³ãðàº êëþ÷îâó ðîëü ó ìîâí³é ñîö³àë³çàö³¿ ï³ä-
ðîñòàþ÷èõ ïîêîë³íü ãðîìàäÿí, à òîìó äóæå âàæëèâî âðà-
õîâóâàòè, â ÿêîìó íàïðÿì³ çì³íþþòüñÿ ìîâí³ ïðàêòèêè
â óêðà¿íñüêîìó ñóñï³ëüñòâ³ â ð³çíèõ ïîêîë³ííÿõ óêðà¿í-
ö³â – â³ä áàòüê³â äî ä³òåé.

Àíàë³ç ðåçóëüòàò³â òðàâíåâîãî 2007 ðîêó çàãàëüíîíà-
ö³îíàëüíîãî îïèòóâàííÿ ìîâíî¿ ñèòóàö³¿ òà ìîâíèõ ïðå-
ôåðåíö³é ãðîìàäÿí ïîêàçóº, ùî:

1) ó ïîêîë³íí³ íèí³øí³õ ãðîìàäÿí Óêðà¿íè ïîð³âíÿíî
ç ¿õí³ìè áàòüêàìè íà 5,2% ñêîðîòèëàñÿ ÷àñòêà òèõ, õòî
â ñâî¿õ ñ³ì’ÿõ ðîçìîâëÿº âèêëþ÷íî óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ,
òà íà 4,9% ñêîðîòèëàñÿ ÷àñòêà òèõ, õòî ðîçìîâëÿº âè-
êëþ÷íî ÷è ïåðåâàæíî óêðà¿íñüêîþ;

2) âîäíî÷àñ çà çì³íè ïîêîë³íü íà 2,4% çðîñëà ÷àñòêà
òèõ, õòî ðîçìîâëÿº çì³øàíîþ ìîâîþ, íà 1,5% – òèõ,
õòî ðîçìîâëÿº âèêëþ÷íî ðîñ³éñüêîþ, é íà 4,6% òèõ,
õòî ðîçìîâëÿº ïåðåâàæíî ðîñ³éñüêîþ.

Òàêèì ÷èíîì, ìîæíà ñòâåðäæóâàòè, ùî çà çì³íè ïî-
êîë³íü â Óêðà¿í³ ãîëîâíîþ òåíäåíö³ºþ îñòàíí³õ äåñÿòèë³òü
áóëî ñêîðî÷åííÿ ÷àñòêè âèêëþ÷íî óêðà¿íîìîâíèõ ñ³ìåé
³ çðîñòàííÿ ÷àñòêè ïåðåâàæíî ðîñ³éñüêîìîâíèõ ÷è ñ³ìåé,
ùî ðîçìîâëÿþòü çì³øàíîþ ìîâîþ (òàê çâàíèì ñóðæèêîì).

ßêùî ðîçãëÿäàòè ì³æïîêîë³íí³ çì³íè ìîâè ñï³ëêóâàí-
íÿ â ñ³ì’¿ â ðåã³îíàëüíîìó âèì³ð³, òî íå ìîæíà íå ïîì³òè-
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òè, ùî ÷àñòêà âèêëþ÷íî óêðà¿íîìîâíèõ ñ³ìåé íàéá³ëüøå
ñêîðîòèëàñÿ íèí³ â îáëàñòÿõ Ï³âäíÿ òà Ï³âäåííîãî Ñõîäó
(íà 7,0%), â Öåíòðàëüí³é Óêðà¿í³ é íà Ï³âí³÷íîìó Ñõîä³
(íà 6,2%), à íå â êðàéí³õ ó ìîâíîìó â³äíîøåíí³ ðåã³îíàõ
(Çàõ³äí³é Óêðà¿í³, ç îäíîãî áîêó, â Äîíáàñ³ òà Êðèìó – ç
³íøîãî). Ó öèõ æå ðåã³îíàõ íàéá³ëüøå çðîñëà ÷àñòêà òèõ,
õòî ðîçìîâëÿº ïåðåâàæíî ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ (íà 6,2%
íà Ï³âäí³ é Ï³âäåííîìó Ñõîä³) òà Öåíòð³ é Ï³âí³÷íîìó
Ñõîä³ (íà 5,3%), õî÷à ÷àñòêà âèêëþ÷íî ðîñ³éñüêîìîâíèõ
íåçíà÷íî (íà 3,4%) çðîñëà ò³ëüêè â Äîíáàñ³ òà Êðèìó
ïîð³âíÿíî ³ç áàòüê³âñüêèì ïîêîë³ííÿì.

Òàáëèöÿ 1.15
Ìîâà, ÿêîþ ñï³ëêóâàëèñÿ â ñ³ì’ÿõ áàòüêè ïðåäñòàâíèê³â

ð³çíèõ ðåã³îíàëüíèõ ãðóï ãðîìàäÿí Óêðà¿íè, %

Ó ðåçóëüòàò³ öèõ ïðîöåñ³â ì³æðåã³îíàëüíà äèôåðåí-
ö³àö³ÿ ñ³ìåéíèõ ìîâíèõ ïðàêòèê íèí³ çðîñëà ì³æ êðàéí³-
ìè ðåã³îíàìè ïîð³âíÿíî ³ç áàòüê³âñüêèì.

Òàê, ÿêùî ó áàòüê³âñüêîìó ïîêîë³íí³ â Çàõ³äí³é Óêðà¿í³
íà 77,6% á³ëüøå ðîçìîâëÿëè âèêëþ÷íî óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ,
í³æ ó Äîíáàñ³, òî çàðàç ó ñ³ì’ÿõ íèí³øí³õ ãðîìàäÿí –
íà 79,7%. ² íàâïàêè – ó áàòüê³âñüêîìó ïîêîë³íí³ â Äîíáàñ³

Регіони України Якою мовою в сім’ї  
спілкувалися Ваші батьки 
 (мати чи батько, якщо Ви 
виховувалися в неповній сім’ї, 
чи викладачі, якщо Ви 
виховувалися в дитячому 
будинку)? У
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1. Винятково українською 34,0 81,6 42,2 14,3 4,0 
2. Переважно українською,  
але зрідка і російською 8,4 5,8 13,9 7,7 3,5 

3. Змішаною мовою, в якій 
вживались як українські,  
так і російські слова 

17,3 5,5 22,5 23,0 12,6 

4. Переважно російською,  
але зрідка і українською 9,7 1,2 7,2 16,9 11,8 

5. Виключно російською 29,5 4,0 13,9 37,1 66,8 
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Вікові групи Усі 
громадяни 

18–29 
років 

30–54  
роки 

55 років  
і більше Мова спілкування 

 в сім’ях 
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1. Виключно українська 26,3 24,1 32,7 28,4 41,2 32,6 34,0 28,8 
2. Переважно українська, 
але зрідка і російська 9,6 7,0 8,1 9,0 8,1 9,5 8,4 8,7 

3. Змішана мова, в якій 
вживаються як українсь-
кі, так і російські слова 

17,7 19,3 17,3 18,5 17,0 21,6 17,3 19,7 

4. Переважно російська, 
але зрідка й українська 

14,6
, 17,8 9,0 16,1 7,3 9,3 9,7 14,3 

5. Виключно російська 30,8 31,1 31,5 27,4 25,3 26,6 29,5 28,0 
6. Інша мова 1,0 0,8 1,0 0,6 1,2 0,3 1,1 0,6 

 

òà Êðèìó íà 62,8% á³ëüøå ãðîìàäÿí, í³æ ó Çàõ³äí³é Óêðà¿í³,
ÿê³ ðîçìîâëÿëè âèêëþ÷íî ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ, à â íèí³øíüî-
ìó ïîêîë³íí³ – íà 68,5%.

Îäíàê êîëè â³äáóëèñÿ ö³ çì³íè ìîâíî¿ ñèòóàö³¿ â ñ³ì’ÿõ
ãðîìàäÿí ïîð³âíÿíî ç ¿õí³ìè áàòüêàìè, á³îãðàô³÷íèé
ïîð³âíÿëüíèé àíàë³ç ïðÿìî¿ â³äïîâ³ä³ íå äàº. Àäæå ö³ çì³íè
ìîãëè â³äáóòèñÿ ³ 50 ðîê³â òîìó, êîëè ç áàòüê³âñüêî¿ ñ³ì’¿
âèõîäèëè â äîðîñëå æèòòÿ íèí³øí³ 70-ð³÷í³ ãðîìàäÿíè,
³ 30 ðîê³â òîìó, êîëè âñòóïàëè ó ñàìîñò³éíå æèòòÿ íè-
í³øí³ 50-ë³òí³ ãðîìàäÿíè, ³ â îñòàíí³ 15 ðîê³â íåçàëåæ-
íîñò³ Óêðà¿íè.

À òîìó îñîáëèâèé ³íòåðåñ ñòàíîâèòü ïîºäíàííÿ ìåòîä³â
á³îãðàô³÷íîãî ì³æïîêîë³ííîãî ìåòîäó ³ç êîãîðòíèì â³êî-
âèì ìåòîäîì, ÿêå äàº ï³äñòàâè (äèâ. òàáë. 1.16) çðîáèòè
ïåâí³ âèñíîâêè:

– ñêîðî÷åííÿ ÷àñòêè âèêëþ÷íî óêðà¿íîìîâíèõ ñ³ìåé
â Óêðà¿í³ â íèí³øíüîìó ìåãàïîêîë³íí³ ãðîìàäÿí ïîð³âíÿ-
íî ç áàòüê³âñüêèì â³äáóâàëîñÿ é ó ñòàðøîìó ïîêîë³íí³,

Òàáëèöÿ 1.16
Ìîâà ñï³ëêóâàííÿ â ñ³ì’ÿõ ãðîìàäÿí òà ¿õí³õ áàòüê³â

ó ð³çíèõ â³êîâèõ ãðóïàõ ãðîìàäÿí Óêðà¿íè, %
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é ó ñåðåäíüîìó, é ó ìîëîäøîìó, àëå òåìïè öüîãî ñêîðî÷åí-
íÿ íàéâèùèìè áóëè â ñòàðøîìó ïîêîë³íí³ (íà 8,6%), òîä³
ÿê ó ñåðåäíüîìó – 4,3%, à â ìîëîäøîìó – 2,2%;

– íàòîì³ñòü òåìïè çðîñòàííÿ ÷àñòêè ïåðåâàæíî ðî-
ñ³éñüêîìîâíèõ ñ³ìåé áóëè íàéâèùèìè ó ñåðåäíüîìó ïîêî-
ë³íí³ (íà 7,1%) ïîð³âíÿíî ç ìîëîäøèì (íà 3,2%) ÷è ñòàð-
øèì (íà 2,0%).

Òàêèì ÷èíîì, ìîæíà ñòâåðäæóâàòè, ùî ïðîöåñ äåóê-
ðà¿í³çàö³¿ ìîâíèõ ïðàêòèê ó ñ³ì’ÿõ ãðîìàäÿí ó ìîëîäøî-
ìó ïîêîë³íí³ (18–29 ðîê³â) íèí³øí³õ ãðîìàäÿí óïîâ³ëü-
íèâñÿ ïîð³âíÿíî ç òèìè ïîêîë³ííÿìè, ÿê³ ñôîðìóâàëèñü
ùå çà Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó, àëå çâóæåíå â³äòâîðåííÿ óêðà¿íî-
ìîâíèõ ïðàêòèê ó ñ³ì’ÿõ òà ðîçøèðåíå â³äòâîðåííÿ
ðîñ³éñüêîìîâíèõ ïðàêòèê, õî÷à é ïîâ³ëüíî, àëå òðèâàº.

Àäæå â ñåðåäíüîìó ïîêîë³íí³ (30–54 ðîêè) âèêëþ÷íî
àáî ïåðåâàæíî óêðà¿íñüêîþ â ñ³ì’ÿõ ðîçìîâëÿëè 37,4%
ãðîìàäÿí, à çàðàç 35,9%, çì³øàíîþ ìîâîþ â³äïîâ³äíî
18,5% ³ 19,3%, âèêëþ÷íî àáî ïåðåâàæíî ðîñ³éñüêîþ –
43,5 ³ 45,4%.

Ïîíàä òå, ïðîöåñè äåóêðà¿í³çàö³¿ ìîâè “âíóòð³øíüî¿”
(ÿêîþ äóìàþòü), ìîâè ñï³ëêóâàííÿ â ãðîìàäñüêèõ ì³ñöÿõ,
íà ðîáîò³ é ó ïðîöåñ³ íàâ÷àííÿ (äèâ. òàáë. 1.17) òà
çðîñòàííÿ çì³øàíèõ ³ ðîñ³éñüêîìîâíèõ ïðàêòèê ó ìîëîä-
øîìó ïîêîë³íí³, ÿêå ñôîðìóâàëîñÿ âæå ïåðåâàæíî çà
ðîê³â íåçàëåæíîñò³, íå ëèøå íå ïðèïèíèëèñÿ, à íàâ³òü
ïðèøâèäøèëèñÿ.

Íåçâàæàþ÷è íà “óêðà¿í³çàö³þ” ñôåðè îñâ³òè òà çàñîá³â
ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ (îñîáëèâî òåëåáà÷åííÿ), ñåðåä óêðà¿íñü-
êî¿ ìîëîä³ ïîð³âíÿíî ³ç ñåðåäí³ì ïîêîë³ííÿì (30–54 ðîêè)
íà 8,4% ñêîðîòèëàñÿ ÷àñòêà ãðîìàäÿí, ÿê³ äóìàþòü óê-
ðà¿íñüêîþ, ³ íà 4,9% çá³ëüøèëàñÿ ÷àñòêà òèõ, õòî äóìàº
âèêëþ÷íî ÷è ïåðåâàæíî ðîñ³éñüêîþ. Ïðè öüîìó òåìïè ñêî-
ðî÷åíîãî â³äòâîðåííÿ óêðà¿íñüêî¿ ìîâè íàâ³òü ïðèøâèä-
øèëèñÿ ïîð³âíÿíî ³ç ïîïåðåäí³ì ïåð³îäîì (ì³æ ñòàðøèì
òà ñåðåäí³ì ïîêîë³ííÿì), õî÷à òåìïè ðîçøèðåíîãî â³ä-
òâîðåííÿ ðîñ³éñüêî¿ çìåíøèëèñÿ (áî îäíî÷àñíî ïðèïèíèâ-
ñÿ ïðîöåñ çìåíøåííÿ çì³øàíî¿ (ñóðæèêîâî¿) ìîâè).

Ó ñôåð³ ñï³ëêóâàííÿ â ãðîìàäñüêèõ ì³ñöÿõ ñåðåä óê-
ðà¿íñüêî¿ ìîëîä³ ïîð³âíÿíî ³ç ïîïåðåäí³ì ïîêîë³ííÿì (30–
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Вікові групи 

Україна 
загалом 18–29 

років 
30–54 
роки 

55 
років  
і 

більше 

Якою мовою Ви думаєте 
 в повсякденному житті? 

    
1.1. Виключно українською 29,3 21,6 30,0 33,7 
1.2. Переважно українською, але зрідка і 
російською 8,6 9,8 7,6 9,3 

1.3. Змішаною мовою, в якій вживались 
як українські, так і російські слова 15,7 14,8 14,3 18,5 

1.4. Переважно російською, але зрідка і 
українською 10,7 13,0 11,2 8,3 

1.5. Виключно російською 35,0 39,6 36,5 29,6 
1.6. Іншою мова 0,7 1,3 0,5 0,5 
2. Якою мовою Ви спілкуєтесь  
на вулицях, у магазинах  
та громадських місцях? 

    

2.1. Виключно українською 24,1 18,0 23,8 28,7 
2.2. Переважно українською, але зрідка і 
російською 11,7 11,5 11,2 12,4 

2.3. Змішаною мовою, в якій 
вживаються як українські,  
так і російські слова 

17,8 15,3 17,4 20,2 

2.4. Переважно російською, але зрідка і 
українською 15,6 19,3 15,9 12,6 

2.5. Виключно російською 30,7 35,6 31,5 26,1 
3. Якою мовою Ви розмовляєте  
з колегами по роботі та навчанню?     

3.1. Виключно українською 22,3 17,2 24,7 23,1 
3.2. Переважно українською, але зрідка і 
російською 12,1 13,7 10,7 14,7 

3.3. Змішаною мовою, в якій 
вживаються як українські, так і 
російські слова 

17,1 18,0 16,8 16,7 

3.4. Переважно російського, але зрідка і 
українською 17,1 20,1 17,1 16,0 

3.5. Виключно російською 30,2 30,8 30,1 28,8 
3.6. Іншою мовою 0,5 0,3 0,6 0,6 

 

Òàáëèöÿ 1.17
Ìîâà, ÿêîþ äóìàþòü, ðîçìîâëÿþòü â ãðîìàäñüêèõ ì³ñöÿõ
òà íà ðîáîò³ é ó ïðîöåñ³ íàâ÷àííÿ, ð³çíèõ â³êîâèõ ãðóï

íàñåëåííÿ Óêðà¿íè, %
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54 ðîêè) íà 5,8% ñêîðîòèëàñÿ ÷àñòêà ãðîìàäÿí, ÿê³ ðîç-
ìîâëÿþòü âèêëþ÷íî óêðà¿íñüêîþ, òà íà 7,5% çðîñëà ÷àñ-
òêà òèõ, õòî ðîçìîâëÿº âèêëþ÷íî ÷è ïåðåâàæíî ðîñ³éñü-
êîþ, õî÷à òåìïè öèõ ïðîöåñ³â ³ íåñóòòºâî ñêîðîòèëèñÿ
ïîð³âíÿíî ³ç ïîïåðåäí³ì ïåð³îäîì.

Ó ñôåð³ ñï³ëêóâàííÿ â ïðîôåñ³éí³é ä³ÿëüíîñò³ (íà ðî-
áîò³ é ó ïðîöåñ³ íàâ÷àííÿ) ñåðåä óêðà¿íñüêî¿ ìîëîä³ ïîð³â-
íÿíî ³ç ñåðåäí³ì ïîêîë³ííÿì íà 7,5% ñêîðîòèëàñÿ ÷àñòêà
ãðîìàäÿí, ÿê³ ðîçìîâëÿþòü âèêëþ÷íî óêðà¿íñüêîþ, é
íà 3,0% çðîñëà ÷àñòêà òèõ, õòî ðîçìîâëÿº ïåðåâàæíî óê-
ðà¿íñüêîþ, íà 1,2% – çì³øàíîþ ìîâîþ òà íà 2,3% –
ïåðåâàæíî ÷è âèêëþ÷íî ðîñ³éñüêîþ.

Òàáëèöÿ 1.18
Ìîâà, ÿêîþ ñï³ëêóþòüñÿ â ñ³ì’ÿõ áàòüêè ïðåäñòàâíèê³â ð³ç-
íèõ åòí³÷íèõ òà ïîñåëåíñüêèõ ãðóï ãðîìàäÿí Óêðà¿íè, ó %

Òîáòî ìîæíà çðîáèòè âèñíîâîê, ùî ³ â ìîâ³ äóìàííÿ,
³ â ìîâ³ ãðîìàäñüêîãî òà ïðîôåñ³éíîãî ñï³ëêóâàííÿ ñåðåä
ìîëîä³ ïðîöåñ äåóêðà¿í³çàö³¿ íå ëèøå íå ïðèïèíèâñÿ, à
íàâ³òü ïðèøâèäøèâñÿ. Çðåøòîþ íèí³ âèêëþ÷íî ðîñ³éñü-
êîþ â Óêðà¿í³ äóìàþòü íà 18,0% á³ëüøå ãðîìàäÿí, í³æ
óêðà¿íñüêîþ, íà 17,6% á³ëüøå âèêëþ÷íî ðîñ³éñüêîþ í³æ
óêðà¿íñüêîþ, ñï³ëêóþòüñÿ â ãðîìàäñüêèõ ì³ñöÿõ, íà 13,6%

Етнічні групи Поселенські групи 

Якою мовою в сім’ї  
спілкувалися Ваші батьки? 
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1. Виключно українською 34,0 43,4 0,3 5,1 15,8 21,5 55,7 
2. Переважно українською, 
але зрідка і російською 8,4 10,4 1,7 0,0 8,9 7,7 8,6 

3. Змішаною мовою, в якій 
вживаються, як українські, 
так і російські слова 

17,3 20,3 6,5 7,7 14,2 21,2 16,5 

4. Переважно російського, 
але зрідка і українською 9,7 9,4 10,8 10,3 13,4 13,1 4,6 

5. Виключно російською 29,5 16,4 80,7 33,3 46,9 35,4 13,4 
6. Іншою мовою 1,1 0,1 0,0 43,6 1,8 1,1 1,2 
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á³ëüøå – â ïðîôåñ³éí³é ä³ÿëüíîñò³, íà ðîáîò³ é ó ïðîöåñ³
íàâ÷àííÿ.

Îòæå, àíàë³ç äèíàì³êè ìîâíî¿ ñèòóàö³¿ çà ðîêè íåçà-
ëåæíîñò³ Óêðà¿íè ïîêàçóº, ùî ðîçøèðåíîãî â³äòâîðåííÿ
ìîâíèõ ïðàêòèê ó æîäí³é ñôåð³ íå â³äáóëîñü; ó ñôåð³ âíóò-
ð³øíüî¿ ìîâè (ÿêîþ äóìàþòü) òà ìîâè ñï³ëêóâàííÿ â
ãðîìàäñüê³é òà ïðîôåñ³éí³é ñôåðàõ ïðîöåñè äåóêðà¿í³çà-
ö³¿ éäóòü ôàêòè÷íî òèìè ñàìèìè òåìïàìè (áà íàâ³òü
øâèäøèìè), ùî é ó ðàäÿíñüêèé ïåð³îä. Óñå öå ñâ³ä÷èòü ïðî
òå, ùî ñïîä³âàííÿ íà àâòîìàòè÷íå â³äðîäæåííÿ óêðà¿íî-
ìîâíîãî ñï³ëêóâàííÿ â ðåçóëüòàò³ ñòâîðåííÿ íåçàëåæíî¿
äåðæàâè íå ìàþòü äîñòàòí³õ ï³äñòàâ. Ïðîöåñè äåóêðà¿-
í³çàö³¿ é ðóñèô³êàö³¿ ìîâíèõ ïðàêòèê íå çìîãëè çóïèíè-
òè àí³ ïðîãîëîøåííÿ óêðà¿íñüêî¿ ìîâè ºäèíîþ äåðæàâíîþ â
“Çàêîí³ ïðî ìîâó” Óêðà¿íñüêî¿ ÐÑÐ òà Êîíñòèòóö³¿ Óê-
ðà¿íè, àí³ óêðà¿í³çàö³ÿ îñâ³òíüî¿ é òåëåêîìóí³êàö³éíî¿
ñôåðè, àí³ ³íø³ êàìïàí³¿ íà çàõèñò óêðà¿íñüêî¿ ìîâè.
Óñå öå º ñâ³ä÷åííÿì íååôåêòèâíîñò³ äåðæàâíî¿ ìîâíî¿
ïîë³òèêè â Óêðà¿í³ îñòàíí³õ ðîê³â ³ çìóøóº øóêàòè íî-
âèõ ï³äõîä³â äî ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåìè ñêîðî÷åííÿ óêðà¿íñü-
êèõ ìîâíèõ ïðàêòèê ³ ïîñèëåííÿ ì³æðåã³îíàëüíî¿ ìîâíî¿
äèôåðåíö³àö³¿ â Óêðà¿í³.

Ïîíàä òå, õî÷à ñàì³ ãðîìàäÿíè Óêðà¿íè, çà äàíèìè
áàãàòüîõ ñîö³îëîã³÷íèõ äîñë³äæåíü, íå óñâ³äîìëþþòü
çíà÷èìîñò³ ìîâíèõ ïðîáëåì ó êðà¿í³ é çàïèòàííÿ ñòàòóñó
òà ôóíêö³îíóâàííÿ ìîâ íå â³äíîñÿòü äî ïð³îðèòåòíèõ,
öå çîâñ³ì íå îçíà÷àº, ùî ö³ ïðîáëåìè íå º àêòóàëüíèìè
äëÿ óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâè é ñóñï³ëüñòâà. Ãðîìàäÿíè â á³ëü-
øîñò³ ìîæóòü íå óñâ³äîìëþâàòè àí³ ïðîáëåìè çâóæåííÿ
óêðà¿íñüêèõ ìîâíèõ ïðàêòèê ó âñ³õ ñôåðàõ ôóíêö³îíóâàí-
íÿ ìîâ çà ðîêè íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè, àí³ ïîñèëåííÿ
ìîâíî¿ äèôåðåíö³àö³¿ ðåã³îí³â Óêðà¿íè, àí³ îáìåæåíü íà
â³ëüíå ñï³ëêóâàííÿ òà ðîçâèòîê îêðåìèõ ìîâíèõ ãðóï â
îêðåìèõ ðåã³îíàõ êðà¿íè. Öüîãî ìîæóòü íå óñâ³äîìëþâà-
òè ³ ïîë³òè÷í³ ë³äåðè îêðåìèõ ïàðò³é òà áëîê³â. Àëå â³ä
öüîãî ïðîáëåìè ôóíêö³îíóâàííÿ òà ñòàòóñó ìîâ â Óêðà¿í³
í³êóäè íå çíèêàþòü, à ëèøåíü ïîãëèáëþþòüñÿ.
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×ÈÍÍÈÊÈ Â²ÄÒÂÎÐÅÍÍß ÒÀ ÇÌ²ÍÈ ÌÎÂÍÎ¯

ÑÈÒÓÀÖ²¯ Â ÓÊÐÀ¯Í²

2.1. Îñîáëèâîñò³ â³äòâîðåííÿ ìîâíî¿ ñèòóàö³¿
â ñ³ì’¿ òà çàêëàäàõ îñâ³òè

Îêð³ì ïðîâ³äíî¿ ðîë³ ñ³ì’¿ ó â³äòâîðåíí³ ìîâíî¿ ñèòóàö³¿
â Óêðà¿í³ âàæëèâó ðîëü â³ä³ãðàþòü òàêîæ ñèñòåìà çàãàëü-
íîîñâ³òí³õ òà ñïåö³àëüíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â (õî÷à ¿¿
âïëèâ íà ìîâó ñï³ëêóâàííÿ ãðîìàäÿí ñóòòºâî ìåíøèé) òà
çàñîáè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿.

Àäæå (äèâ. òàáë. 2.1) ïîíàä 75% òèõ, ó êîãî áàòüêè â ñ³ì’¿
ðîçìîâëÿëè âèêëþ÷íî óêðà¿íñüêîþ ÷è âèêëþ÷íî ðîñ³éñüêîþ

Якою мовою Ви спілкуєтеся в сім’ї (вдома)? 

Якою мовою в сім’ї 
спілкувалися Ваші батьки 
(мати або батько, якщо  
Ви виховувались у неповній 
сім’ї, чи викладачі, якщо  
Ви виховувались у дитячому 
будинку)? 
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1. Виключно українською 75,4 10,5 9,5 3,3 1,1 0,2 
2. Переважно українською, 
але зрідка і російською 18,5 34,4 32,5 10,6 4,0 0,0 

 3. Змішаною мовою, в якій 
вживаються як українські, так 
і російські слова 

6,8 8,7 59,9 16,5 8,1 0,0 

4. Переважно російською, але 
зрідка і українською 1,1 1,7 14,9 51,7 30,5 0,0 

5. Виключно російською 0,4 1,9 6,2 14,9 76,2 0,4 
 

Òàáëèöÿ 2.1
Âçàºìîçâ’ÿçîê ìîâè ñï³ëêóâàííÿ â áàòüê³âñüê³é ñ³ì’¿

òà ñ³ì’ÿõ íèí³øí³õ ãðîìàäÿí Óêðà¿íè, % (òðàâåíü 2007)
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ìîâîþ, òåæ ó ñ³ì’¿ ðîçìîâëÿþòü âèêëþ÷íî ö³ºþ ìîâîþ, à
âçàãàë³ â ñ³ì’ÿõ, äå áàòüêè ðîçìîâëÿëè âèêëþ÷íî óêðà¿í-
ñüêîþ, 86% ðîçìîâëÿþòü íèí³ âèêëþ÷íî ÷è ïåðåâàæíî óê-
ðà¿íñüêîþ, à ä³òè áàòüê³â âèêëþ÷íî ðîñ³éñüêîìîâíèõ ó
91% âèïàäê³â ðîçìîâëÿþòü âèêëþ÷íî ÷è ïåðåâàæíî ðî-
ñ³éñüêîþ.

Ä³òè ³ç áàòüê³âñüêèõ ñ³ìåé, äå ðîçìîâëÿëè ïåðåâàæíî
ðîñ³éñüêîþ ³ ò³ëüêè çð³äêà óêðà¿íñüêîþ, ó 82% âèïàäê³â
òåæ âèêëþ÷íî ÷è ïåðåâàæíî ðîçìîâëÿþòü ðîñ³éñüêîþ,
³ ò³ëüêè 3% âèêëþ÷íî ÷è ïåðåâàæíî – óêðà¿íñüêîþ. Ñêëàä-
í³øå ñèòóàö³ÿ ³ç â³äòâîðåííÿì ìîâè â ñ³ì’ÿõ, äå áàòüêè
ðîçìîâëÿëè ïåðåâàæíî óêðà¿íñüêîþ ÷è çì³øàíîþ ìîâîþ.

Òàê, ó ñ³ì’ÿõ, äå áàòüêè ðîçìîâëÿëè ïåðåâàæíî óêðà¿í-
ñüêîþ, àëå çð³äêà ³ ðîñ³éñüêîþ, ëèøå òðîõè á³ëüøå ïîëî-
âèíè (52,9%) íèí³øí³õ ãðîìàäÿí ðîçìîâëÿþòü âèêëþ÷íî
÷è ïåðåâàæíî óêðà¿íñüêîþ, à ìàéæå òðåòèíà  ðîçìîâëÿº
çì³øàíîþ ìîâîþ (òàê çâàíèì “ñóðæèêîì”), à ùå 15% –
âèêëþ÷íî ÷è ïåðåâàæíî ðîñ³éñüêîþ. Â ñ³ì’ÿõ, äå áàòüêè
ðîçìîâëÿëè çì³øàíîþ ìîâîþ, ìàéæå 2/3 ãðîìàäÿí ðîç-
ìîâëÿþòü çì³øàíîþ ìîâîþ, 15,5% – âèêëþ÷íî ÷è ïåðå-
âàæíî óêðà¿íñüêîþ, à 24,6% – âèêëþ÷íî ÷è ïåðåâàæíî
ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ.

Òàêèì ÷èíîì, çà íèí³øí³õ óìîâ ñ³ì’¿, ÿê³ ðîçìîâëÿþòü
çì³øàíîþ ìîâîþ (òàê çâàíèì ñóðæèêîì), òà ñ³ì’¿, ÿê³
ðîçìîâëÿþòü ïåðåâàæíî, à íå âèêëþ÷íî óêðà¿íñüêîþ,
ñëóãóþòü ìåõàí³çìîì â³äòâîðåííÿ çì³øàíî¿ ìîâè â Óêðà¿-
í³, à òàêîæ ÷àñòêîâî – ïðîì³æíèì åòàïîì çâóæåíîãî
â³äòâîðåííÿ óêðà¿íñüêî¿ ìîâè â ñ³ìåéíîìó ñï³ëêóâàíí³
òà ðîçøèðåíîãî â³äòâîðåííÿ ðîñ³éñüêî¿ ìîâè ó ñï³ëêóâàí-
í³ â ñ³ì’ÿõ.

Àëå ÷èííèêè, ùî ñïðèÿþòü çì³íàì ìîâíî¿ ñèòóàö³¿,
êðèþòüñÿ íå â ñ³ì’¿, à â ³íøèõ ñóñï³ëüíèõ ³íñòèòóòàõ,
àäæå ïðîöåñ äåóêðà¿í³çàö³¿ ñ³ìåé âñå îäíî ³äå çíà÷íî ïî-
â³ëüí³øå, í³æ ñôåðè ãðîìàäñüêîãî òà ïðîôåñ³éíîãî ñï³ëêó-
âàííÿ ãðîìàäÿí. Òàê, âèêëþ÷íî ÷è ïåðåâàæíî óêðà¿íñüêîþ
â ñ³ì’¿ ðîçìîâëÿþòü íèí³ 37,5% ãðîìàäÿí, à ðîñ³éñüêîþ –
42,3%, òîä³ ÿê ó ìàãàçèíàõ, íà âóëèöÿõ ³ ãðîìàäñüêèõ ì³ñ-
öÿõ â³äïîâ³äíî 35,7% ³ 41,3%, à íà ðîáîò³ òà â ïðîöåñ³
íàâ÷àííÿ – 34,4% ³ 48,0%.
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Òðèâàëèé ÷àñ öüîìó ñïðèÿëà ïîë³òèêà â ñôåð³ îñâ³òè,
îñîáëèâî ïðîôåñ³éíî¿ âèùî¿ òà ñåðåäíüî¿ ñïåö³àëüíî¿. Çà
ðîêè íåçàëåæíîñò³ ó ö³é ñôåð³ òåíäåíö³ÿ ñï³ââ³äíîøåííÿ
çäîáóòòÿ îñâ³òè óêðà¿íñüêîþ òà ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ çì³íè-
ëàñÿ íà  ïðîòèëåæíó, îäíàê ÷åðåç ³íåðö³éí³ñòü âïëèâ³â
îñâ³òè ä³òåé íà âñ³õ ãðîìàäÿí êðà¿íè ñèòóàö³ÿ ïîêè ùî
çì³íèëàñÿ ìàëî.

Òàáëèöÿ 2.2
Ìîâà íàâ÷àííÿ â çàãàëüíîîñâ³òí³õ øêîëàõ,

âèùèõ ³ ñåðåäí³õ ñïåö³àëüíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ
ãðîìàäÿí ð³çíèõ ðåã³îí³â Óêðà¿íè, %

ßêùî ðîçãëÿäàòè äàí³ (äèâ. òàáë. 2.2) ùîäî ìîâè, ÿêîþ
íèí³øí³ ãðîìàäÿíè çäîáóâàëè îñâ³òó â çàãàëüíîîñâ³òí³õ
øêîëàõ ³ âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ, ìîæíà çðîáèòè
òàê³ âèñíîâêè:

Регіони України 
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1. Якою мовою велося викладання 
навчальних предметів у  початковій 
та середній школі, в тому класі,  
в якому Ви навчалися? 

     

1.1. Українською 46,3 84,8 66,1 28,0 4,8 
1.2. Російською 46,2 7,5 25,8 64,5 88,7 
1.3. Спочатку – російською,  
потім – українською 6,6 4,3 7,9 6,9 6,2 

1.4. Іншою мовою 0,9 3,4 0,2 0,6 0,3 
2. Якщо Ви навчались у вищих та 
середніх спеціальних навчальних 
закладах після школи, то якою 
мовою велося викладання 
навчальних предметів у них? 

     

2.1. Тільки українською 21,6 55,1 27,9 6,1 2,0 
2.2. Більшість предметів українською, 
але окремі – російською 17,6 25,3 27,7 11,7 3,3 

2.3. Більшість предметів російською, 
але окремі – українською 18,3 7,9 19,6 27,7 13,7 

2.4. Тільки російською 41,8 10,2 24,5 53,7 80,6 
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– ó ìåðåæ³ çàãàëüíîîñâ³òí³õ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ñïî-
ñòåð³ãàºòüñÿ ïîâíà ð³âí³ñòü ì³æ ÷àñòêîþ ãðîìàäÿí, ÿê³
ó øêîë³ íàâ÷àëèñÿ óêðà¿íñüêîþ òà ðîñ³éñüêîþ, çà íåâåëè-
êî¿ ê³ëüêîñò³ òèõ, õòî ñïî÷àòêó íàâ÷àâñÿ ðîñ³éñüêîþ, à
ïîò³ì óêðà¿íñüêîþ â ð³çíèõ êëàñàõ øê³ë;

– ó çàêëàäàõ âèùî¿ òà ñåðåäíüî¿ îñâ³òè âèêëþ÷íî óêðà¿í-
ñüêîþ ìîâîþ íàâ÷àëèñÿ ìåíøå ÷âåðò³ òèõ ãðîìàäÿí, õòî
çäîáóâàâ ñïåö³àëüíó îñâ³òó, à âèêëþ÷íî ÷è ïåðåâàæíî
óêðà¿íñüêîþ ó ÂÍÇ ³ òåõí³êóìàõ íàâ÷àëîñÿ ìåíøå 2/5 ãðî-
ìàäÿí, òîä³ ÿê ðîñ³éñüêîþ – 3/5 (³ç íèõ ìàéæå 42% –
âèêëþ÷íî ðîñ³éñüêîþ).

Îòæå, ìîæíà ââàæàòè: ÿêùî ñèñòåìà çàãàëüíîîñâ³òí³õ
øê³ë ó ìîâíîìó ïëàí³ íå ñïðèÿëà ðîçøèðåíîìó â³äòâî-
ðåííþ óêðà¿íñüêî¿ ìîâè, àëå ïðèíàéìí³ íå âåëà äî ñóòòº-
âî¿ ïåðåâàãè ðîñ³éñüêî¿, òî ñèñòåìà âèùî¿ òà ñåðåäíüî¿
ñïåö³àëüíî¿ îñâ³òè ñïðèÿëà “ðóñèô³êàö³¿” íàéá³ëüø îñâ³-
÷åíî¿ âåðñòâè ôàõ³âö³â é ³íòåë³ãåíö³¿ â Óêðà¿í³.

Ïðè öüîìó íå ìîæíà íå ïîì³òèòè âåëè÷åçíèõ â³äì³í-
íîñòåé ó ìîâ³ íàâ÷àííÿ â çàãàëüíîîñâ³òí³õ øêîëàõ ì³æ
ð³çíèìè ðåã³îíàìè Óêðà¿íè, îñîáëèâî ì³æ Çàõ³äíîþ Óêðà¿-
íîþ ³ Äîíáàñîì. Àäæå â Çàõ³äí³é Óêðà¿í³ ìàéæå 85% ãðî-
ìàäÿí çäîáóëè øê³ëüíó (ñåðåäíþ, íåïîâíó ñåðåäíþ ÷è
ïî÷àòêîâó) îñâ³òó óêðà¿íñüêîþ ³ ëèøå 7,5% – ðîñ³éñüêîþ;
â Öåíòðàëüí³é Óêðà¿í³ òà Ï³âí³÷íîìó Ñõîä³ â³äïîâ³äíî
66,1% ³ 25,8; íà Ï³âäåííîìó Ñõîä³ 28,0% ³ 64,5%, à ó
Äîíáàñ³ òà Êðèìó – 4,8% ³ 88,8%.

Îòæå, ìîæíà çðîáèòè âèñíîâîê, ùî ó äâîõ ïîë³òè÷íèõ
ðåã³îíàõ Óêðà¿íè â ñôåð³ øê³ëüíî¿ îñâ³òè ïåðåâàæàëà
óêðà¿íñüêà (ïðè÷îìó â îäíîìó ïîâí³ñòþ), à â äâîõ – ðîñ³éñü-
êà (ïðè÷îìó â îäíîìó ïîâí³ñòþ).

Òîáòî ñèñòåìà  çàãàëüíî¿ øê³ëüíî¿ îñâ³òè â ðåã³îíàëü-
íîìó âèì³ð³ ôàêòè÷íî â³äòâîðþâàëà ñèòóàö³þ â ñôåð³
ìîâíèõ ïðàêòèê ó ðåã³îíàõ Óêðà¿íè. ² õî÷à â Äîíáàñ³ òà
Êðèìó íà ê³ëüêà â³äñîòê³â (3,7%), à â ³íøèõ Ï³âäåííî-Ñõ³ä-
íèõ ðàéîíàõ äåùî á³ëüøå (íà 15,4%) ÷àñòêà òèõ, õòî
çäîáóâàâ îñâ³òó óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ, áóëà âèùîþ, í³æ ñï³ë-
êóþòüñÿ â ñ³ì’ÿõ ïåðåâàæíî óêðà¿íñüêîþ, îäíàê ç óðàõó-
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âàííÿì çì³øàíî¿ ìîâè (ÿêà, âëàñíå, º óêðà¿íñüêîþ – ³ç
âåëèêîþ ÷àñòêîþ ðîñ³éñüêèõ ñë³â) øê³ëüíà îñâ³òà â öèõ
ðåã³îíàõ íàâ³òü íå çàáåçïå÷óâàëà ïðîñòîãî â³äòâîðåííÿ
íà ð³âí³ çàãàëüíî¿ îñâ³òè íàÿâíî¿ ìîâíî¿ ñèòóàö³¿ â ñ³ì’ÿõ
ìåøêàíö³â öèõ ðåã³îí³â.

Ùå ã³ðøîþ áóëà ñèòóàö³ÿ â ñôåð³ ñïåö³àëüíî¿ âèùî¿
òà ñåðåäíüî¿ îñâ³òè â Óêðà¿í³, àäæå íàâ³òü â Çàõ³äí³é
Óêðà¿í³ ò³ëüêè òðîõè á³ëüøå ïîëîâèíè ñïåö³àë³ñò³â (55%)
çäîáóâàëè öþ îñâ³òó âèêëþ÷íî óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ, ùå
ó ÷âåðò³ âèêëàäàííÿ ç á³ëüøîñò³ ïðåäìåò³â âåëîñÿ óê-
ðà¿íñüêîþ, à 18% íàâ÷àëèñÿ âèêëþ÷íî àáî ïåðåâàæíî
ðîñ³éñüêîþ. Ó Äîíáàñ³ é ó Êðèìó ñïåö³àëüíó îñâ³òó âèê-
ëþ÷íî óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ çäîáóëè 2% ãðîìàäÿí, â ³íøèõ
Ï³âäåííî-Ñõ³äíèõ ðàéîíàõ – 6%, ó Öåíòðàëüí³é Óêðà¿-
í³ – 28%. Âèêëþ÷íî àáî ïåðåâàæíî ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ
ñïåö³àëüíó îñâ³òó â Óêðà¿í³ çäîáóëè ç-ïîì³æ íèí³øí³õ ãðî-
ìàäÿí 94% ìåøêàíö³â Äîíáàñó òà Êðèìó, 71% æèòåë³â
³íøèõ Ï³âäåííî-Ñõ³äíèõ ðåã³îí³â Óêðà¿íè, 44% æèòåë³â
Öåíòðàëüíî¿ Óêðà¿íè òà Ï³âí³÷íîãî Ñõîäó. Îòæå, ñèñòå-
ìà âèùî¿ òà ñïåö³àëüíî¿ îñâ³òè ãðîìàäÿí çà ðàäÿíñüêèõ
÷àñ³â áóëà îäíîçíà÷íî ñïðÿìîâàíà íà “ðóñèô³êàö³þ” íàéîñâ³-
÷åí³øèõ âåðñòâ íàñåëåííÿ, áî á³ëüø³ñòü íèí³øí³õ ãðî-
ìàäÿí Óêðà¿íè çäîáóëà öþ îñâ³òó ùå çà ðàäÿíñüêèõ ÷àñ³â.

Ïðè öüîìó (äèâ. òàáë. 2.3) àáñîëþòíà á³ëüø³ñòü åòí³÷-
íèõ ðîñ³ÿí Óêðà¿íè çäîáóâàëà çàãàëüíó ñåðåäíþ (92%)
òà âèùó ³ ñåðåäíþ ñïåö³àëüíó îñâ³òó (95%) ìîâîþ ñâîº¿
åòí³÷íî¿ ãðóïè â Óêðà¿í³, òîä³ ÿê ñåðåä åòí³÷íèõ óêðà¿íö³â
ìåíøå 2/3 íàâ÷àëèñÿ â øêîëàõ (58,5%) âèêëþ÷íî óê-
ðà¿íñüêîþ ìîâîþ òà ìåíøå ïîëîâèíè (49%) çäîáóâàëè
âèùó òà ñåðåäíþ ñïåö³àëüíó îñâ³òó óêðà¿íñüêîþ. Òàêèì
÷èíîì, ñèñòåìà îñâ³òè áóëà ñïðÿìîâàíà íà “ðóñèô³êà-
ö³þ” â Óêðà¿í³ ñàìå åòí³÷íî óêðà¿íñüêîãî íàñåëåííÿ, à
íå ïðåäñòàâíèê³â ³íøèõ åòí³÷íèõ ãðóï.

À ÿê çì³íèëàñÿ ñèòóàö³ÿ ó ñôåð³ çàãàëüíî¿, âèùî¿ òà
ñåðåäíüî¿ ñïåö³àëüíî¿ îñâ³òè â íåçàëåæí³é Óêðà¿í³, êîëè,
çà äàíèìè îô³ö³éíî¿ ñòàòèñòèêè, ðîçïî÷àëàñÿ ïðèøâèä-
øåíà óêðà¿í³çàö³ÿ øê³ëüíî¿ é ñïåö³àëüíî¿ îñâ³òè?
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Äàí³ ñîö³îëîã³÷íîãî äîñë³äæåííÿ ó ðîçð³ç³ ð³çíèõ â³-
êîâèõ ãðóï äàþòü ìîæëèâ³ñòü çðîáèòè ïåâí³ âèñíîâêè:

– ó ìîëîäø³é â³êîâ³é ãðóï³ (18–29) ðîê³â, ïðåäñòàâ-
íèêè ÿêî¿ çàê³í÷óâàëè çàãàëüíîîñâ³òíþ øêîëó âæå çà
ðîê³â íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè, ïîð³âíÿíî ç íàéá³ëüø “ðó-
ñèô³êîâàíîþ” ñåðåäíüîþ îñâ³òíüîþ ãðóïîþ 30–54 ðîê³â
íà 4,6% çá³ëüøèëàñÿ ÷àñòêà òèõ, õòî íàâ÷àâñÿ â øêîë³
óêðà¿íñüêîþ ç ïåðøîãî äî îñòàííüîãî êëàñó, íà 5,2%
çá³ëüøèëàñÿ ÷àñòêà òèõ, õòî ñïåðøó íàâ÷àâñÿ ðîñ³éñü-
êîþ, à ïîò³ì áóâ ó ñòàðøèõ êëàñàõ ïåðåâåäåíèé íà óê-
ðà¿íñüêó òà íà 9,8% ñêîðîòèëàñÿ ÷àñòêà òèõ, õòî âñ³
ðîêè â øêîë³ íàâ÷àâñÿ ðîñ³éñüêîþ;

– ó ñôåð³ âèùî¿ òà ñïåö³àëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè çì³íè
ùå ïîì³òí³ø³, àäæå â ìîëîäø³é ãðóï³ (18–25 ðîê³â) ïî-
ð³âíÿíî ³ç ñåðåäíüîþ íà 18,6% çðîñëà ÷àñòêà òèõ, õòî
âèêëþ÷íî ÷è ïåðåâàæíî çäîáóâàâ öþ îñâ³òó óêðà¿íñüêîþ,
òà íà 18,8% ñêîðîòèëàñÿ ÷àñòêà òèõ, õòî çäîáóâàâ îñâ³òó
âèêëþ÷íî àáî ïåðåâàæíî ðîñ³éñüêîþ (äèâ. òàáë. 2.3).

Òàêèì ÷èíîì, çì³íè â á³ê ðîçøèðåíî¿ óêðà¿í³çàö³¿ çàãàëü-
íîîñâ³òí³õ øê³ë òà ñïåö³àëüíèõ îñâ³òí³õ çàêëàä³â ïîì³ò-
í³.  Àëå ùîäî øê³ëüíî¿ îñâ³òè âîíè íå äóæå çíà÷í³, à ñòîñîâ-
íî ñïåö³àëüíî¿ îñâ³òè ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî é ìîëîäå ïîêîë³ííÿ
óêðà¿íö³â ó 46,3% âèïàäê³â çäîáóëî òàêó îñâ³òó óêðà¿íñü-
êîþ ìîâîþ, à 41,5% – çäîáóëè çàãàëüíó ñåðåäíþ îñâ³òó
ðîñ³éñüêîþ. Òîáòî ãîâîðèòè ïðî ÿê³ñü ïîì³òí³ çðóøåííÿ
é îáâàëüíó óêðà¿í³çàö³þ îñâ³òè íàâ³òü ìîëîäîãî ïîêîë³í-
íÿ óêðà¿íö³â, ÿê³ íàâ÷àëèñÿ âæå çà ðîê³â íåçàëåæíîñò³
Óêðà¿íè, îñîáëèâî â ðåã³îíàõ Ï³âäåííî-Ñõ³äíî¿ Óêðà¿íè,
íå äîâîäèòüñÿ. Ïîíàä òå, çì³íè â îñâ³òí³é ñôåð³ íå çìî-
ãëè ïðèïèíèòè òåíäåíö³¿ äåóêðà¿í³çàö³¿ ìîâíèõ ïðàê-
òèê ó ñ³ì’ÿõ ãðîìàäÿí, à â ñôåð³ ãðîìàäñüêîãî òà ïðîôå-
ñ³éíîãî ñï³ëêóâàííÿ íå ïðèçâåëè íàâ³òü äî çìåíøåííÿ
òåìï³â äåóêðà¿í³çàö³¿ ìîâíèõ ïðàêòèê ñï³ëêóâàííÿ.

Äåùî ë³ïøîþ º ñèòóàö³ÿ ó öàðèí³ ïàñèâíîãî âîëîä³í-
íÿ óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ, ïðèíàéìí³ çà ñàìîîö³íêàìè ãðî-
ìàäÿí, à íå òåñòîâèìè ìåòîäèêàìè (äèâ. òàáë. 2.4), àäæå
ïîíàä 70% çàÿâëÿþòü, ùî â³ëüíî âîëîä³þòü óêðà¿íñüêîþ,
ùå 14% ñòâåðäæóþòü, ùî ìîæóòü â³ëüíî ÷èòàòè é ïèñà-
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òè, àëå íå ðîçìîâëÿþòü óêðà¿íñüêîþ, 7% ìîæóòü â³ëüíî
÷èòàòè, àëå íå ðîçìîâëÿþòü ³ íå ïèøóòü. ² ò³ëüêè 7% â
îñíîâíîìó ðîçóì³þòü ìîâó, àëå íå ðîçìîâëÿþòü ³ íå ìîæóòü
íàâ³òü ÷èòàòè, à 1,6% âçàãàë³ íå ðîçóì³þòü óêðà¿íñüêî¿
ìîâè. Ïðîòå íàâ³òü çà ñàìîîö³íêàìè ãðîìàäÿí ð³âåíü
çíàííÿ äåðæàâíî¿ óêðà¿íñüêî¿ ìîâè â Óêðà¿í³ íèí³ º íè-
æ÷èì, í³æ ðîñ³éñüêî¿, àäæå ðîñ³éñüêîþ â³ëüíî âîëîä³þòü
79%, ùå 13% ìîæóòü ÷èòàòè ³ ïèñàòè, à óêðà¿íñüêîþ –

Òàáëèöÿ 2.3
Ìîâà íàâ÷àííÿ â çàãàëüíîîñâ³òí³õ øêîëàõ, âèùèõ

³ ñåðåäí³õ ñïåö³àëüíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ
ãðîìàäÿí ð³çíèõ åòí³÷íèõ òà â³êîâèõ ãðóï Óêðà¿íè, %

Етнічні групи Вікові групи 
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1. Якою мовою велося викладання 
навчальних предметів у 
початковій та середній школі,  
в тому класі, в якому Ви 
навчалися? 

      

1.1. Українською 58,5 3,4 0,0 46,2 41,6 53,0 
1.2. Російською 33,8 91,8 74,4 41,5 51,3 42,1 
1.3. Спочатку – російською,  
потім – українською 7,3 4,2 2,6 11,3 6,1 4,0 

1.4. Іншою мовою 0,4 0,6 23,1 1,0 1,0 0,9 
2. Якщо Ви навчалися у вищих та 
середніх спеціальних навчальних 
закладах після школи, то якою 
мовою велося викладання 
навчальних предметів в них? 

      

2.1. Тільки українською 27,7 1,0 0,0 30,3 17,8 20,8 
2.2. Більшість предметів 
українською, але окремі – 
російською 

21,6 3,8 6,7 22,8 16,7 14,5 

2.3. Більшість предметів російською,  
але окремі – українською 19,9 13,6 6,7 20,8 18,8 15,0 

2.4. Тільки російською 30,5 81,1 70,0 25,5 46,3 48,6 
2.5. Іншою мовою 0,3 0,3 16,7 0,6 0,4 1,1 
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â³äïîâ³äíî 71% ³ 14%. Çíà÷íî ìåíøå ãðîìàäÿí ïîãàíî ÷è
çîâñ³ì íå ðîçóì³þòü ðîñ³éñüêî¿ ìîâè, í³æ óêðà¿íñüêî¿.

Îñîáëèâî öå ñòîñóºòüñÿ Äîíáàñó, Êðèìó òà ³íøèõ ðåã³î-
í³â Ï³âäåííî-Ñõ³äíî¿ Óêðà¿íè, àäæå â Äîíáàñ³ òà Êðèìó,
íàâ³òü çà âëàñíèìè ñàìîîö³íêàìè, â³ëüíî âîëîä³þòü óê-
ðà¿íñüêîþ ìîâîþ ò³ëüêè 38% ãðîìàäÿí, ùå 21% ìîæóòü
â³ëüíî ÷èòàòè é ïèñàòè óêðà¿íñüêîþ, àëå íå ìîæóòü ðîç-
ìîâëÿòè, òîä³ ÿê ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ â öèõ ðåã³îíàõ â³ëüíî

Регіони України 

Якою мірою Ви володієте такими 
мовами як українська та російська? 
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1. Українська мова      
1.1. Можу вільно говорити,  
читати та писати цією  мовою 70,8 93,4 83,5 64,7 38,3 

1.2. Можу вільно читати  
та писати, але маю проблеми  
при розмові 

13,6 4,3 11,2 17,1 21,4 

1.3. Можу вільно читати цією мовою, 
але не пишу і не розмовляю 7,0 2,0 3,0 9,6 14,2 

1.4. В основному розумію цю мову, 
але в розмові і в читанні маю певні 
проблеми 

7,0 0,3 1,9 7,2 20,6 

1.5. Практично не розумію цієї мови 1,6 0,0 0,4 1,4 5,4 
2. Російська мова      
2.1. Можу вільно говорити, читати та 
писати цією мовою 78,9 51,3 77,0 87,3 96,2 

2.2. Можу вільно читати та писати, 
але маю проблеми при розмові 13,4 24,9 16,7 9,1 3,5 

2.3. Можу вільно читати цією мовою, 
але не пишу і не розмовляю 4,5 13,5 3,9 2,2 0,3 

2.4. В основному розумію цю мову, 
але в розмові і в читанні маю певні 
проблеми 

0,8 2,6 0,4 0,6 0,0 

2.5. Практично не розумію цієї мови 2,4 7,7 2,1 0,8 0,0 
 

Òàáëèöÿ 2.4
Ñàìîîö³íêè ð³âíÿ çíàííÿ óêðà¿íñüêî¿ òà ðîñ³éñüêî¿ ìîâ

æèòåë³â ð³çíèõ ðåã³îí³â Óêðà¿íè, %
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âîëîä³þòü 96%, à ùå ìàéæå 4% ìîæóòü â³ëüíî ÷èòàòè
é ïèñàòè ðîñ³éñüêîþ, òîáòî ïðàêòè÷íî 100% ãðîìàäÿí.

Â ³íøèõ ðåã³îíàõ Ï³âäåííî-Ñõ³äíî¿ Óêðà¿íè ëèøå 65%
â³ëüíî âîëîä³þòü óêðà¿íñüêîþ, òîä³ ÿê ðîñ³éñüêîþ – 87%,
ùå 17% ìîæóòü â³ëüíî ÷èòàòè ³ ïèñàòè óêðà¿íñüêîþ,
9% – ðîñ³éñüêîþ.

Òàêèì ÷èíîì, ïðîáëåìà âèâ÷åííÿ óêðà¿íñüêî¿ ìîâè,
îñîáëèâî íà ðîçìîâíîìó ð³âí³, º àêòóàëüíîþ äëÿ âñ³õ
ðåã³îí³â Ï³âäåííî-Ñõ³äíî¿ Óêðà¿íè ³ äîñèòü ãîñòðîþ – äëÿ
Êðèìó ³ Äîíáàñó, äå ï’ÿòà ÷àñòèíà íàñåëåííÿ ò³ëüêè â
îñíîâíîìó ðîçóì³º (àëå íå âîëîä³º) óêðà¿íñüêó, à êîæåí
äâàäöÿòèé âçàãàë³ íå ðîçóì³º äåðæàâíî¿ ìîâè.

² çà ðîêè íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè ñåðåä ìîëîäîãî ïîêî-
ë³ííÿ ãðîìàäÿí (äî 30 ðîê³â), ÿê³ çàê³í÷èëè çàãàëüíî-
îñâ³òí³ øêîëè âæå çà ÷àñ³â íåçàëåæíîñò³, ð³âåíü â³ëüíîãî
âîëîä³ííÿ äåðæàâíîþ ìîâîþ íå çð³ñ ïîð³âíÿíî ç îñòàíí³-
ìè äåñÿòèë³òòÿìè ÑÐÑÐ, êîëè îñâ³òó çäîáóâàëè ãðîìàäÿ-
íè ñåðåäíüîãî â³êó (30–54 ðîêè). Ó ìîëîäøîìó ïîêîë³í-
í³ ãðîìàäÿí Óêðà¿íè çðîñëà ò³ëüêè ÷àñòêà òèõ, õòî ìîæå
÷èòàòè òà ïèñàòè óêðà¿íñüêîþ, àëå íå ðîçìîâëÿº (!) (äèâ.
òàáë. 2.5). Ïðè öüîìó ñåðåä ìîëîäøîãî ïîêîë³ííÿ çìåí-
øèëàñÿ íà 5,6% ÷àñòêà òèõ, õòî çà ñàìîîö³íêîþ â³ëüíî
âîëîä³º ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ, àëå çðîñëà (íà 3%) ÷àñòêà
òèõ, õòî íåþ ìîæå ò³ëüêè ÷èòàòè àáî ïèñàòè. Îòæå, ìîæ-
íà êîíñòàòóâàòè, ùî äåÿêå çíèæåííÿ ð³âíÿ âîëîä³ííÿ
ðîñ³éñüêîþ çà ðîêè íåçàëåæíîñò³ íå ïðèçâåëî ³ íå ìîãëî
ïðèçâåñòè äî çðîñòàííÿ ð³âíÿ âîëîä³ííÿ óêðà¿íñüêîþ,
áî ì³æ öèìè ïðîöåñàìè íåìàº ïðÿìîãî çâ’ÿçêó.

Íàçàãàë âïëèâ ð³âíÿ çíàííÿ óêðà¿íñüêî¿ òà ðîñ³éñüêî¿
ìîâè íà ìîâí³ ïðàêòèêè ãðîìàäÿí âåëüìè ñëàáêèé. Çâ³ñ-
íî, ò³, õòî íå âîëîä³º öèìè ìîâàìè (äèâ. òàáë. 2.6), ïðàê-
òè÷íî íå ðîçìîâëÿþòü íåþ, îäíà÷å ñåðåä òèõ, õòî â³ëüíî
âîëîä³º óêðà¿íñüêîþ ÷è ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ â Óêðà¿í³,
ñèòóàö³ÿ äàëåêî íå îäíîçíà÷íà. Àäæå ñåðåä òèõ á³ëüø
ÿê 70% ãðîìàäÿí Óêðà¿íè, ÿê³ îö³íèëè ñâ³é ð³âåíü çíàííÿ
óêðà¿íñüêî¿ ÿê â³ëüíó ìîæëèâ³ñòü ãîâîðèòè, ÷èòàòè
òà ïèñàòè, âèêëþ÷íî àáî ïåðåâàæíî óêðà¿íñüêîþ ðîç-
ìîâëÿþòü 51% ãðîìàäÿí, 22% ðîçìîâëÿþòü çì³øàíîþ
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ìîâîþ, à ìàéæå 27% – ðîñ³éñüêîþ. ² íàâïàêè, ñåðåä òèõ,
õòî â³ëüíî âîëîä³º ðîñ³éñüêîþ âèêëþ÷íî àáî ïåðåâàæíî
ö³ºþ ìîâîþ ðîçìîâëÿþòü 51%, 19% ðîçìîâëÿþòü çì³øà-
íîþ ìîâîþ, à 30% (!) – óêðà¿íñüêîþ. Àäæå ïîíàä ïîëîâè-
íó ãðîìàäÿí Óêðà¿íè îäíî÷àñíî â³ëüíî âîëîä³þòü îáîìà
ìîâàìè, àëå, ÿê ïðàâèëî, âèêëþ÷íî ÷è ïåðåâàæíî ðîçìîâ-
ëÿþòü îäí³ºþ, à íå ð³âíîþ ì³ðîþ îáîìà.

Етнічні групи  Вікові групи 
Якою мірою Ви володієте  
такими мовами як українська  
та російська?  

У
кр
аї
нц
і 
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ян
и 
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ш
і 

18
–2

9 
ро
кі
в 

30
–5
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 р
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1. Українська мова 
1.1. Вільно можу говорити, писати 
та читати цією мовою 82,1 30,1 33,3 71,8 72,1 68,3 
1.2. Вільно можу читати та писати, 
але маю проблеми  
при розмові  

11,2 23,0 17,9 16,1 14,0 11,1 

1.3. Вільно можу читати, але не 
пишу, не говорю 3,5 19,0 23,1 5,5 6,5 8,7 

1.4. В основному розумію цю мову, 
але в розмові і в читанні маю 
проблеми 

2,8 21,9 20,5 5,0 6,3 9,2 

1.5. Практично не розумію цієї мови 0,4 6,0 5,1 1,5 1,1 2,4 
2. Російська мова 
2.1. Вільно можу говорити, писати 
та читати цією мовою 74,5 95,8 12,1 77,6 83,2 73,7 
2.2. Вільно можу читати та писати, 
але маю проблеми  
при розмові  

15,8 3,7 15,4 15,1 12,0 14,4 

2.3. Вільно можу читати, але не 
пишу, не говорю 5,6 0,3 2,6 4,3 3,2 6,6 

2.4. В основному розумію цю мову, 
але в розмові і в читанні маю 
проблеми 

3,0 0,3 0 2,8 1,1 4,0 

2.5. Практично не розумію цієї мови 1,0 0 0 0,3 0,6 1,4 
 

Òàáëèöÿ 2.5
Ñàìîîö³íêè ð³âíÿ çíàííÿ óêðà¿íñüêî¿ òà ðîñ³éñüêî¿ ìîâ

ãðîìàäÿí ð³çíèõ åòí³÷íèõ òà â³êîâèõ ãðóï
ãðîìàäÿí Óêðà¿íè, %



Ðîçä³ë II72

Îòæå, ñïîä³âàòèñÿ íà äåÿêå ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ çíàííÿ
ãðîìàäÿíàìè óêðà¿íñüêî¿ ìîâè â ðåçóëüòàò³ ðåàë³çàö³¿
äåðæàâíèõ ïðîãðàì îñâ³òè íàñåëåííÿ òà ä³òåé îñîáëèâî
íå äîâîäèòüñÿ. Àäæå â çàãàëüíîîñâ³òí³é øêîë³ Óêðà¿íè

Òàáëèöÿ 2.6
Âçàºìîçâ’ÿçîê ì³æ ñàìîîö³íêàìè çíàííÿ óêðà¿íñüêî¿

òà ðîñ³éñüêî¿ ìîâ ³ ñï³ëêóâàííÿ íèìè ó ñ³ì’¿, %

Якою мовою Ви спілкуєтеся 
в своїй сім’ї (вдома)? 

Якою мірою Ви володієте  
такими мовами як ...?  
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1. Українська мова 
1.1. Можу вільно говорити,  
писати та читати  39,6 11,7 21,8 13,5 13,1 0,3 
1.2. Вільно можу читати та писати, 
але маю проблеми при розмові  4,5 2,9 19,6 19,6 53,1 0,4 

1.3. Вільно можу читати, але не 
пишу, не говорю 0,8 0,8 12,0 13,6 71,2 1,6 

1.4. В основному розумію цю мову, 
але в розмові і в читанні  
маю проблеми 

0,8 0,8 8,0 12,8 75,2 1,6 

1.5. Практично не розумію цієї мови 0 0 10,3 6,9 79,3 3,4 
2. Російська мова 
2.1. Можу вільно говорити,  
писати та читати  20,2 9,7 18,8 17,1 33,7 0,5 
2.2. Вільно можу читати та писати, 
але маю проблеми при розмові  53,5 6,2 26,6 3,7 8,7 1,2 

2.3. Вільно можу читати,  
але не пишу, не говорю 70,4 4,9 16,0 3,7 4,9 0 

2.4. В основному розумію цю мову, 
але в розмові і в читанні  
маю проблеми 

83,7 2,3 14,0 0 0 0 

2.5. Практично не розумію цієї мови 64,3 14,3 21,4 0 0 0 
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âñ³ øêîëÿð³ âèâ÷àþòü óêðà¿íñüêó ìîâó ÿê ïðåäìåò, îäíàê
íà ð³âåíü ñï³ëêóâàííÿ ãðîìàäÿí óêðà¿íñüêîþ â ïðèâàò-
íîìó àáî ïóáë³÷íîìó æèòò³ öå ìàéæå íå âïëèâàº.

Якою мовою Ви спілкуєтеся  
в своїй сім’ї (вдома)? 

Оцінювані позиції 
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1. Якою мовою велося 
викладання навчальних 
предметів у початковій і 
середній школі, в тому класі,  
в якому Ви навчалися?       
1.1. Українською  57,6 12,4 22,0 5,9 2,0 0 
1.2. Російською  1,9 4,7 17,3 21,7 53,9 0,5 
1.3. Спочатку – російською,  
потім – українською 14,5 12,0 21,4 21,4 30,8 0 

1.4. Іншою* 23,5 0 5,9 17,6 17,6 35,3 
2. Якщо Ви навчалися 
у вищих та середніх 
спеціальних навчальних 
закладах після школи, то якою 
мовою велося викладання 
навчальних предметів в них?        
2.1. Виключно українською  68,2 9,7 12,4 6,0 3,7 0 
2.2. Переважно українською  41,4 13,5 27,5 12,3 5,3 0 
2.3. Переважно російською  15,0 11,1 23,7 22,9 27,3 0 
2.4. Виключно російською 5,5 4,8 13,7 20,1 55,4 0,5 
 

Òàáëèöÿ 2.7
Âçàºìîçâ’ÿçîê ì³æ íàâ÷àííÿì óêðà¿íñüêîþ

òà ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ â çàãàëüíîîñâ³òí³õ øêîëàõ,
âèùèõ òà ñåðåäí³õ ñïåö³àëüíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ

òà ñï³ëêóâàííÿì íèìè â íèí³øí³é ñ³ì’¿, %

* Äàí³ íåäîñòàòíüî êîðåêòí³ ÷åðåç ìàëó ê³ëüê³ñòü ðåñïîíäåíò³â
ó äàí³é ãðóï³
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Äåùî á³ëüøèé âïëèâ íà ìîâó ñï³ëêóâàííÿ ãðîìàäÿí
ñïðàâëÿº áàçîâà ìîâà íàâ÷àííÿ â çàãàëüíîîñâ³òí³õ òà
ñïåö³àëüíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ (äèâ. òàáë. 2.7), àäæå
ñåðåä òèõ ãðîìàäÿí, ÿê³ â øêîëàõ íàâ÷àëèñÿ âèêëþ÷íî
óêðà¿íñüêîþ, 58% ðîçìîâëÿþòü âèêëþ÷íî óêðà¿íñüêîþ,
à âçàãàë³ óêðà¿íñüêîþ ðîçìîâëÿþòü 70%, ùå 22% ðîçìîâ-
ëÿþòü çì³øàíîþ ìîâîþ, ÿêà, âëàñíå, º óêðà¿íñüêîþ ³ç äî-
ì³øêàìè ðîñ³éñüêî¿, ³ ò³ëüêè 7% íèí³ ðîçìîâëÿþòü ðî-
ñ³éñüêîþ. Ñåðåä òèõ ãðîìàäÿí, õòî íàâ÷àâñÿ â øêîë³ ò³ëüêè
ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ, 54% â ñ³ì’¿ ðîçìîâëÿþòü âèêëþ÷íî
ðîñ³éñüêîþ, à ïîíàä 75% – âèêëþ÷íî àáî ïåðåâàæíî ðîñ³éñü-
êîþ, 17% – çì³øàíîþ ìîâîþ é ò³ëüêè ìåíø ÿê 7% –
óêðà¿íñüêîþ (äèâ. òàáë. 2.7).

Òàêèì ÷èíîì, ìîæíà ñòâåðäæóâàòè, ùî íàâ÷àííÿ â
çàãàëüíîîñâ³òí³é øêîë³ óêðà¿íñüêîþ ÷è ðîñ³éñüêîþ ìî-
âîþ á³ëüø ÿê ó 90% âèïàäê³â âåäå äî òîãî, ùî áàçîâîþ
ìîâîþ ñ³ìåéíîãî ñï³ëêóâàííÿ ñòàº öÿ ìîâà àáî, ìåíøîþ
ì³ðîþ, çì³øàíà (ñóðæèê), à íå ³íøà ìîâà. Â³äòàê ïðàêòè-
êó ïîäàëüøîãî ïîñòóïîâîãî, äîáðîâ³ëüíîãî ðîçãàëóæåííÿ
ìåðåæ³ óêðà¿íîìîâíèõ çàãàëüíîîñâ³òí³õ øê³ë òà êëàñ³â
ïîòð³áíî ïðîäîâæóâàòè â ìàéáóòíüîìó, àëå áåç êàìïàí³é-
ùèíè é ³ç çàçäàëåã³äü ï³äãîòîâëåíèìè êàäðàìè â÷èòåë³â
³ ìàòåð³àëüíîþ áàçîþ òà ç óðàõóâàííÿì äóìêè áàòüê³â
ùîäî ìîâè íàâ÷àííÿ ä³òåé.

Ùå á³ëüøîþ º çàëåæí³ñòü ì³æ ìîâîþ íàâ÷àííÿ ó âèùèõ
òà ñåðåäí³õ ñïåö³àëüíèõ çàêëàäàõ ³ ìîâîþ ñï³ëêóâàííÿ
íèí³ (äèâ. òàáë. 2.7), àäæå, ÿê ïðàâèëî, ÂÍÇ àáî òåõí³êóì
³ç ïåâíîþ ìîâîþ íàâ÷àííÿ ãðîìàäÿíè îáèðàþòü â³äïîâ³ä-
íî äî ñâîº¿ ìîâè ñï³ëêóâàííÿ âæå â äîðîñëîìó â³ö³, íà
â³äì³íó â³ä ìîâè íàâ÷àííÿ â øêîë³. À òîìó ìåðåæó âèùèõ ³
ñåðåäí³õ ñïåö³àëüíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â óêðà¿íñüêîþ
ìîâîþ ç äåðæàâíîþ ÷è ïåðåâàæíî äåðæàâíîþ ôîðìîþ
ô³íàíñóâàííÿ òåæ òðåáà ðîçøèðþâàòè, àëå âðàõîâóþ÷è
ìîâíó ñïåöèô³êó ÷îòèðüîõ òèï³â ðåã³îí³â. À îñü äåðæàâíå
ðåãóëþâàííÿ ìîâè íàâ÷àííÿ â íåäåðæàâíèõ ÂÍÇ ³ òåõ-
í³êóìàõ íà äàíîìó åòàï³ ââîäèòè íàâðÿä ÷è äîö³ëüíî.

Ïðè öüîìó ðîçãàëóæåííÿ ìåðåæ³ óêðà¿íîìîâíèõ øê³ë,
âèùèõ òà ñåðåäí³õ ñïåö³àëüíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â íå



×èííèêè â³äòâîðåííÿ òà çì³íè ìîâíî¿ ñèòóàö³¿ â Óêðà¿í³ 75

ìàº ñïðÿìîâóâàòèñÿ ïðîòè âèâ÷åííÿ ó÷íÿìè øê³ë òà
ñòóäåíòàìè òàêîãî ïðåäìåòà, ÿê ðîñ³éñüêà ìîâà.

Àäæå, ÿê ïîêàçóþòü ðåçóëüòàòè äîñë³äæåííÿ â óñ³õ
ðåã³îíàõ Óêðà¿íè (äèâ. òàáë. 2.8), ïðàêòè÷íî âñ³ ãðîìà-
äÿíè ââàæàþòü áåçóìîâíî íåîáõ³äíèì àáî ðàäøå íåîá-
õ³äíèì âèâ÷åííÿ ¿õí³ìè ä³òüìè é îíóêàìè óêðà¿íñüêî¿
ìîâè. Ïðîòèëåæíî¿ ïîçèö³¿ äîòðèìóþòüñÿ ò³ëüêè 0,3% ìåø-
êàíö³â Çàõ³äíî¿ Óêðà¿íè, 0,9% – Öåíòðàëüíî¿ Óêðà¿íè òà
Ï³âí³÷íîãî Ñõîäó, 4,0% – Ï³âäíÿ òà Ï³âäåííîãî Ñõîäó,
4,6% – Äîíáàñó òà Êðèìó. Òîæ îáîâ’ÿçêîâå âèâ÷åííÿ óê-
ðà¿íñüêî¿ ìîâè â øêîëàõ òà ñïåö³àëüíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëà-
äàõ íå âèêëè÷å çàïåðå÷åíü ó æîäíîìó ³ç ðåã³îí³â Óêðà¿íè.

Òàáëèöÿ 2.8
Ìîâí³ ïðåôåðåíö³¿ ìåøêàíö³â ð³çíèõ ðåã³îí³â Óêðà¿íè

ùîäî çíàííÿ ä³òüìè (îíóêàìè) óêðà¿íñüêî¿
òà ðîñ³éñüêî¿ ìîâè, %

Регіони України  

Як Ви вважаєте, чи необхідно 
Вашим дітям (онукам), які ще 
навчаються в загальноосвітніх 
та спеціальних навчальних 
закладах, здобувати знання ...?  
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1. Української мови      
1.1. Безумовно, так 69,4 80,1 76,1 69,0 49,9 
1.2. Радше так 17,6 6,6 12,8 19,3 32,7 
1.3. Радше ні 1,3 0 0,7 2,4 1,9 
1.4. Зовсім не потрібно 1,1 0,3 0,2 1,6 2,7 
1.5. Не визначилися 2,2 1,4 2,1 1,4 4,3 
1.6. Не мають таких дітей (онуків) 8,3 11,5 8,1 6,3 8,6 
2. Російської мови      
2.1. Безумовно, так 55,6 26,7 49,1 70,2 72,7 
2.2. Радше так 26,1 36,2 31,6 20,7 15,5 
2.3. Радше ні 3,6 9,2 4,6 0,6 1,1 
2.4. Зовсім не потрібно 1,9 5,7 1,2 1,0 0,5 
2.5. Не визначилися 3,9 8,0 5,6 0,6 2,1 
2.6. Не мають таких дітей (онуків) 8,8 14,1 7,9 6,9 8,0 
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Àëå îäíî÷àñíî ïðàêòè÷íî âñ³ æèòåë³ Ï³âäåííî-Ñõ³äíî¿
Óêðà¿íè òà àáñîëþòíà á³ëüø³ñòü ãðîìàäÿí ³íøèõ ðåã³îí³â
ï³äòðèìóº íåîáõ³äí³ñòü çíàííÿ ¿õí³ìè ä³òüìè (îíóêàìè)
ðîñ³éñüêî¿ ìîâè, àäæå â Çàõ³äí³é Óêðà¿í³ “áåçóìîâíî”
÷è “ðàäøå” âèâ÷åííÿ ä³òüìè ðîñ³éñüêî¿ ìîâè ï³äòðèìó-
þòü 63% ãðîìàäÿí, à íå ï³äòðèìóþòü ò³ëüêè 15%, ó
Öåíòðàëüí³é Óêðà¿í³ é íà Ï³âí³÷íîìó Ñõîä³ â³äïîâ³äíî
81% ³ 6%, íà Ï³âäí³ òà Ï³âäåííîìó Ñõîä³ – 91% ³ 2%, ó
Äîíáàñ³ òà Êðèìó – 88% ³ 2%. ²íø³ àáî íå âèçíà÷èëèñÿ,
àáî íå ìàþòü ä³òåé ÷è îíóê³â âçàãàë³. Òîæ íåìàº í³ÿêèõ
ï³äñòàâ áóäü-ÿêèì ÷èíîì îáìåæóâàòè âèâ÷åííÿ ðîñ³éñü-
êî¿ ìîâè â çàãàëüíîîñâ³òí³õ òà ñïåö³àëüíèõ íàâ÷àëüíèõ
çàêëàäàõ æîäíîãî ³ç ðåã³îí³â êðà¿íè, íàâ³òü ó Çàõ³äí³é
Óêðà¿í³.

Òàáëèöÿ 2.9
Ìîâí³ ïðåôåðåíö³¿ ïðåäñòàâíèê³â ð³çíèõ åòí³÷íèõ ãðóï

ùîäî çíàííÿ ä³òüìè (îíóêàìè) óêðà¿íñüêî¿
òà ðîñ³éñüêî¿ ìîâè,  %

Регіони України  Як Ви вважаєте, чи необхідно 
Вашим дітям (онукам), які 
навчаються в загальноосвітніх 
навчальних закладах, здобувати 
знання ...?  У
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1. Української мови     
1.1. Безумовно, так 69,4 74,7 50,6 51,3 
1.2. Радше так 17,4 13,1 35,0 20,5 
1.3. Радше ні 1,3 1,0 1,7 7,7 
1.4. Зовсім не потрібно 1,1 0,8 2,3 2,6 
1.5. Не визначилися 2,2 2,1 3,1 0 
1.6. Не мають таких дітей (онуків) 8,4 8,3 7,3 17,9 
2. Російської мови     
2.1. Безумовно, так 55,6 52,3 69,5 48,7 
2.2. Радше так 26,1 27,6 20,1 25,6 
2.3. Радше ні 3,6 4,3 0,6 5,1 
2.4. Зовсім не потрібно 1,9 2,1 0,8 2,6 
2.5. Не визначилися 4,0 4,6 1,4 5,1 
2.6. Не мають таких дітей (онуків) 8,8 9,0 7,6 12,8 
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Òàáëèöÿ 2.10
Ìîâí³ ïðåôåðåíö³¿ ïðåäñòàâíèê³â ð³çíèõ â³êîâèõ ãðóï

ùîäî çíàííÿ ä³òüìè (îíóêàìè) óêðà¿íñüêî¿
òà ðîñ³éñüêî¿ ìîâè, %

Íåìàº æîäíèõ çàïåðå÷åíü ³ ùîäî âèâ÷åííÿ óêðà¿íñüêî¿
ìîâè ä³òüìè (îíóêàìè) ñåðåä åòí³÷íèõ ðîñ³ÿí, ÿê ³ ùîäî
âèâ÷åííÿ ðîñ³éñüêî¿ – ó åòí³÷íèõ óêðà¿íö³â (äèâ. òàáë. 2.9).

Ôîðìàëüíî ìîæíà áóëî á ñòâåðäæóâàòè, ùî ìîëîäü
ìåíøîþ ì³ðîþ, í³æ ñåðåäíº é ñòàðøå ïîêîë³ííÿ, ï³äòðè-
ìóº íåîáõ³äí³ñòü âèâ÷åííÿ óêðà¿íñüêî¿ òà ðîñ³éñüêî¿ ìîâè
¿õí³ìè ä³òüìè (îíóêàìè) (äèâ. òàáë. 2.10). Îäíàê öå çìåí-
øåííÿ º îìàíëèâèì, áî ïðîñòî ñåðåä ìîëîä³ çíà÷íî á³ëüøå
òèõ, õòî íå ìàº ä³òåé òà îíóê³â. ßêùî âðàõîâóâàòè äóìêó
òèõ, õòî ìàº ä³òåé òà îíóê³â, òî ñåðåä ãðîìàäÿí ñòàðøîãî
(çà 55 ðîê³â) â³êó áåçóìîâíî ï³äòðèìóþòü âèâ÷åííÿ ðî-
ñ³éñüêî¿ ìîâè â Óêðà¿í³ 63,0%, à çàãàëîì ï³äòðèìóþòü
88,6%, ñåðåä ïðåäñòàâíèê³â ñåðåäíüîãî ïîêîë³ííÿ â³äïî-

Вікові групи  Як Ви вважаєте, чи необхідно 
Вашим дітям (онукам), які 
навчаються в загальноосвітніх 
навчальних закладах, здобувати 
знання ...?  У

кр
аї
на

  
за
га
ло
м 18–29 

років 
30–54 
роки 

55 років 
і більше 

1. Української мови     
1.1. Безумовно, так 69,4 53,8 73,8 74,0 
1.2. Радше так 17,6 17,8 17,8 17,1 
1.3. Радше ні 1,3 1,0 1,6 1,0 
1.4. Зовсім не потрібно 1,1 0,5 1,6 0,9 
1.5. Не визначилися 2,2 2,8 1,8 2,4 
1.6. Не мають таких дітей (онуків) 8,3 24,1 3,4 4,5 
2. Російської мови     
2.1. Безумовно, так 55,6 45,6 57,2 60,3 
2.2. Радше так 26,1 24,4 28,0 24,5 
2.3. Радше ні 3,6 2,5 4,6 2,9 
2.4. Зовсім не потрібно 1,9 0,5 2,4 2,1 
2.5. Не визначилися 3,9 2,0 3,5 5,9 
2.6. Не мають таких дітей (онуків) 8,8 24,9 4,3 4,3 
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â³äíî 59,8% ³ 89,0%, à ñåðåä ìîëîä³ – 60,7% ³ 93,2%.
Îòæå, ïðî æîäíå çíèæåííÿ ï³äòðèìêè âèâ÷åííÿ ðîñ³éñü-
êî¿ ìîâè â Óêðà¿í³ ñåðåä ìîëîäîãî ïîêîë³ííÿ, ÿêå ñôîðìó-
âàëîñÿ çà ðîê³â íåçàëåæíîñò³, íå éäåòüñÿ. À òîìó âèâ÷åííÿ
ðîñ³éñüêî¿ ìîâè â çàãàëüíîîñâ³òí³õ øêîëàõ ³ äåÿêèõ ñåðåä-
í³õ ñïåö³àëüíèõ ³ âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ ùå äîâã³
ðîêè ìàº áóòè îáîâ’ÿçêîâèì, áî âîíî ï³äòðèìóºòüñÿ àáñî-
ëþòíîþ á³ëüø³ñòþ íå ò³ëüêè âñ³õ ãðîìàäÿí, à é ìîëîä³.

2.2. Ìàòåìàòè÷íèé àíàë³ç âïëèâó ð³çíèõ ÷èííèê³â
íà ìîâí³ ïðàêòèêè ãðîìàäÿí

Ó ïîïåðåäíüîìó ðîçä³ë³ ðîçãëÿäàâñÿ âçàºìîçâ’ÿçîê ì³æ
ìîâîþ ñï³ëêóâàííÿ â áàòüê³âñüê³é ñ³ì’¿ ³ ìîâîþ ñï³ëêó-
âàííÿ ãðîìàäÿí çà íèí³øí³õ óìîâ, ì³æ ìîâîþ íàâ÷àííÿ
â çàãàëüíîîñâ³òí³õ çàêëàäàõ, ÂÍÇ ³ ñåðåäí³õ ñïåö³àëüíèõ
íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ ³ ìîâîþ ñï³ëêóâàííÿ ãðîìàäÿí
íèí³. Òàêèé âçàºìîçâ’ÿçîê ñïðàâä³ ³ñíóº. Àëå ÿêîþ º
ñèëà öüîãî âçàºìîçâ’ÿçêó? ² ÿê³ ÷èííèêè ñèëüí³øå âïëè-
âàþòü íà ìîâó ñï³ëêóâàííÿ ãðîìàäÿí?

Àíàë³ç äâîâèì³ðíèõ ðîçïîä³ë³â çà ïåâíèìè îçíàêàìè
ñ³ìåé òà íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â â³äïîâ³ä³ íà ö³ ïèòàííÿ íå
äàº. Òóò ïîòð³áíå çàñòîñóâàííÿ ñêëàäí³øèõ ìåòîä³â êîðå-
ëÿö³éíîãî é ðåãðåñ³éíîãî àíàë³çó ìîâíèõ ïðàêòèê ãðîìà-
äÿí ³ ÷èííèê³â, ùî ¿õ âèçíà÷àþòü. Îäíàê ìåòîäè ìàòå-
ìàòè÷íîãî àíàë³çó, ÿê³ çàñòîñîâóþòü ó äîñë³äæåííÿõ ö³í-
í³ñíèõ îð³ºíòàö³é, ìàñîâî¿ ñâ³äîìîñò³, åëåêòîðàëüíî¿
ïîâåä³íêè1, ïîêè íå çàñòîñîâóâàëèñÿ â äîñë³äæåííÿõ
ìîâíî¿ ñèòóàö³¿ é ÷èííèê³â, ùî ¿¿ âèçíà÷àþòü. À òèì ïà÷å
íå çàñòîñîâóâàëèñÿ â ñîö³îëîã³÷íîìó àíàë³ç³ ìîâíî¿ ñè-
òóàö³¿ ìåòîäè áàãàòîâèì³ðíîãî êîðåëÿö³éíîãî àíàë³çó ÷è

_______________
1 Äèâ.: Õìåëüêî Â.Å. Ñîöèàëüíàÿ íàïðàâëåííîñòü ëè÷íîñòè. – Ê.:
Ïîëèòèçäàò Óêðàèíû, 1988; Õìåëüêî Â.Å. Êîýôôèöèåíòû ðåãðåññèè
êàê ïîêàçàòåëè ýìîöèîíàëüíî-ìîòèâàöèîííîé çíà÷èìîñòè îáúåêòîâ
îòíîøåíèÿ // ÍÒÐ è ôîðìèðîâàíèå äóõîâíîãî îáëèêà ñîâåòñêîãî
ðàáî÷åãî. – Ê.: Ïîëèòèçäàò Óêðàèíû, 1982. – Ñ. 300–302.
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ðåãðåñ³éíîãî àíàë³çó, ÿê³ äàþòü çìîãó ðîçêðèòè ñòðóê-
òóðó ìîâíèõ ïðàêòèê ³ ÷èííèê³â, ùî ¿õ âèçíà÷àþòü,
âèÿâèòè ñòðóêòóðîòâ³ðí³, êëþ÷îâ³ ÷èííèêè. ßê ìè âæå
çàçíà÷àëè ïðè àíàë³ç³ ñòðóêòóðè æèòòºâèõ ïëàí³â ìîëî-
ä³, «ï³äõ³ä çà äîïîìîãîþ àíàë³çó ³ ïîáóäîâè ãðàô³êà ìàê-
ñèìàëüíîãî êîðåëÿö³éíîãî øëÿõó ì³æ ð³çíèìè åëåìåí-
òàìè º äîñèòü åôåêòèâíèì ó âèâ÷åíí³ ñòðóêòóðè æèòòºâèõ
ïëàí³â ñîö³àëüíî-ïðîôåñ³éíèõ ãðóï ìîëîä³, äå ïðåäñòàâ-
ëåíà äîñòàòíüî ñêëàäíà ìåðåæà âçàºìîçâ’ÿçê³â ñòðóêòóð-
íèõ åëåìåíò³â. Ïðè öüîìó âèâ÷àþòü íå òåîðåòè÷íî ìîæ-
ëèâ³ âçàºìîçâ’ÿçêè òà âçàºìîä³¿ îêðåìèõ åëåìåíò³â æèò-
òºâèõ ïëàí³â, à ðåàëüí³ âçàºìîçâ’ÿçêè»2.

Ðàçîì ³ç òèì çàñòîñóâàííÿ êîåô³ö³ºíò³â êîðåëÿö³¿ äëÿ
íîì³íàëüíèõ îçíàê (×óïðîâà, Êðàìåðà òîùî) äëÿ àíàë³çó
âçàºìîçâ’ÿçê³â ó ñîö³îëîã³¿ íå äàº â³äïîâ³ä³ íà ïèòàííÿ,
÷è ñâ³ä÷àòü êîåô³ö³ºíòè ïðî âïëèâ ÿêîãîñü ñòðóêòóðíîãî
åëåìåíòó íà ³íøèé (³ ÿêîãî?) ÷è ïðî âçàºìîçâ’ÿçîê åëå-
ìåíò³â, çóìîâëåíèé ÿêèìèñü «òðåò³ìè» åëåìåíòàìè.
À òîìó ìè çàñòîñîâóºìî íå ïàðí³ êîåô³ö³ºíòè êîðåëÿö³¿,
à êîåô³ö³ºíò âïëèâó α Ãóäìåíà, ÿêèé ñâ³ä÷èòü ùå é ïðî
ñïðÿìîâàí³ñòü âïëèâó îäíîãî ÷èííèêà íà ³íøèé.

Îá÷èñëåííÿ öèõ êîåô³ö³ºíò³â íà ìàòåð³àëàõ çàãàëüíî-
íàö³îíàëüíîãî îïèòóâàííÿ «Âèá³ð Óêðà¿íè» (æîâòåíü
2006 ð., N = 2011) äàëî çìîãó ïîáóäóâàòè ñõåìè 1–5 âçàº-
ìîç’âÿçê³â ìîâíèõ ïðàêòèê ³ ÷èííèê³â, ùî ¿õ âèçíà÷àþòü.

Àíàë³ç öèõ âçàºìîçâ’ÿçê³â äàº ï³äñòàâè äëÿ íèçêè
âèñíîâê³â ùîäî ìîâíî¿ ñèòóàö³¿ â Óêðà¿í³.

1. ßêùî ðîçãëÿäàòè ìîâè ñï³ëêóâàííÿ ãðîìàäÿí ó
ð³çíèõ ñôåðàõ æèòòºä³ÿëüíîñò³ ìîæíà çðîáèòè âèñíîâîê,
ùî ñèëà âïëèâó îêðåìèõ ÷èííèê³â íà ³íø³ ìîâí³ ïðàêòè-
êè º âçàºìíîþ ³ äîñèòü çíà÷íîþ. Íå ìîæíà ãîâîðèòè, ùî
ìîâà ñï³ëêóâàííÿ â ñ³ì’¿ ñèëüí³øå âïëèâàº íà ìîâó ñï³ë-
êóâàííÿ íà âóëèöÿõ ÷è ó âèðîáíè÷³é ñôåð³, àáî íàâïà-
_______________
2 Âèøíÿê À.È., ×å÷åëü Ë.Í. Ñòðóêòóðà è äèíàìèêà æèçíåííûõ îðèåí-
òàöèé ìîëîäåæè // Ôîðìèðîâàíèå ìèðîâîççðåí÷åñêîé êóëüòóðû ìî-
ëîäåæè. – Ê.: Íàóêîâà äóìêà, 1990. – Ñ. 271.
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êè, ùî îñòàíí³ ñèëüí³øå âïëèâàþòü íà ìîâó ñï³ëêóâàí-
íÿ â ñ³ì’¿. Îòæå, òóò ìè ìàºìî ñïðàâó ç äóæå ñèëüíèìè
(α Ãóäìåíà â³ä 0,55 äî 0,69) âçàºìíèìè çâ’ÿçêàìè ìîâ
ñï³ëêóâàííÿ â ð³çíèõ ñôåðàõ (äèâ. ñõåìó 1), à íå ç âïëèâîì
îäíèõ ïðàêòèê â ³íøèõ ñôåðàõ æèòòºä³ÿëüíîñò³ ãðî-
ìàäÿí.

Ñõåìà 1
Âçàºìîçâ’ÿçîê ì³æ ìîâàìè ñï³ëêóâàííÿ â ñ³ì’¿, ìîâàìè

ñï³ëêóâàííÿ ç ðîäè÷àìè òà çíàéîìèìè,
ìîâàìè ñï³ëêóâàííÿ íà âóëèöÿõ òà ìîâàìè ñï³ëêóâàííÿ

íà ðîáîò³, α α α α α Ãóäìåíà, % (æîâòåíü 2006 ðîêó)

2. Îäíàê ö³ çâ’ÿçêè íå äóæå ñèìåòðè÷í³. Àäæå ñàìå
«ìîâà ñï³ëêóâàííÿ íà  âóëèöÿõ, ó ìàãàçèíàõ òà ãðîìàäñü-
êèõ ì³ñöÿõ» äóæå ñèëüíî ïîâ’ÿçàíà ç òðüîìà ³íøèìè
ìîâíèìè ñôåðàìè (ìîâà ñï³ëêóâàííÿ â ñ³ì’¿, ìîâà ñï³ëêó-
âàííÿ ç ðîäè÷àìè òà çíàéîìèìè, ìîâà ñï³ëêóâàííÿ ç
êîëåãàìè ïî ðîáîò³), òîä³ ÿê ìîâà ñï³ëêóâàííÿ ç êîëåãàìè
ïî ðîáîò³ àáî íàâ÷àííþ (îñê³ëüêè íå âñ³ îïèòàí³ ïðàöþ-
þòü ÷è íàâ÷àþòüñÿ) ñëàáê³øå ïîâ’ÿçàíà ç ìîâîþ ñï³ëêó-
âàííÿ â ñ³ì’¿ òà ìîâîþ ñï³ëêóâàííÿ ì³æ ðîäè÷àìè òà
çíàéîìèìè.

Óñå öå âèçíà÷àº êëþ÷îâó ðîëü ó â³äòâîðåíí³ ìîâíî¿ ñè-
òóàö³¿ â êðà¿í³ ñàìå ìîâè ñï³ëêóâàííÿ â ãðîìàäñüêèõ ì³ñöÿõ,

  
мова спілкування 
 в сім’ї (вдома) 

мова спілкування 
з родичами та 

знайомими (окрім 
колег по роботі) 

0,69 

мова спілкування 
на вулицях, 

 у магазинах та 
громадських 
місцях 

мова спілкування 
 з колегами  
по роботі  
чи навчанню 0,67 

0,67 0,55 

0,69 

0,58 
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íà âóëèöÿõ, ó ìàãàçèíàõ òîùî ÿê ìîâè ñåðåäîâèùà, ÿêå
ïîâ’ÿçàíå ç ìîâàìè ñï³ëêóâàííÿ â ³íøèõ ñôåðàõ æèòòº-
ä³ÿëüíîñò³ ïåðåñ³÷íèõ ãðîìàäÿí Óêðà¿íè, à íå ìîâè ñï³ë-
êóâàííÿ â ñ³ì’¿ ÷è ìîâè ñï³ëêóâàííÿ ó âèðîáíè÷î-ïðîôå-
ñ³éí³é ñôåð³. À òîìó â ìàéáóòí³õ äîñë³äæåííÿõ ìîâíî¿
ñèòóàö³¿ â Óêðà¿í³ á³ëüøó óâàãó òðåáà ïðèä³ëÿòè ïîêàçíè-
êàì ³ ÷èííèêàì ñàìå ìîâè ñï³ëêóâàííÿ â ãðîìàäñüêèõ
ì³ñöÿõ ó ð³çíèõ ðåã³îíàõ ³ òèïàõ ïîñåëåííÿ, à íå ìîâ³ ñï³ëêó-
âàííÿ ç ðîäèíîþ ÷è êîëåãàìè ïî ðîáîò³ òà íàâ÷àííþ.

3. Ùå ñêëàäí³øîþ º ñèòóàö³ÿ ùîäî ÷èííèê³â, ÿê³ âïëè-
âàþòü íà ìîâíó ñèòóàö³þ â Óêðà¿íè â ð³çíèõ ñôåðàõ æèò-
òºä³ÿëüíîñò³ ëþäåé (äèâ. ñõåìè 2–5).

Ñõåìà 2
Âïëèâ íà ìîâó ñï³ëêóâàííÿ â ñ³ì’¿ ìîâè ñï³ëêóâàííÿ

áàòüê³â, ìîâè íàâ÷àííÿ â ïî÷àòêîâ³é òà ñåðåäí³é øêîë³,
ìîâè íàâ÷àííÿ ó âèùèõ òà ñåðåäí³õ ñïåö³àëüíèõ
íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ òà ñàìîîö³íîê ð³âíÿ çíàííÿ

óêðà¿íñüêî¿ òà ðîñ³éñüêî¿ ìîâè, ααααα Ãóäìåíà,
% (æîâòåíü 2006 ðîêó)

0,02 

мова викладання 
навчальних предметів 

 у початковій та 
середній школі 

мова спілкування 
 з колегами  
по роботі 

 чи навчанню 

мова навчання  
у вищих та середніх 

спеціальних 
навчальних закладах 

0,63 

0,40 

0,32 

0,37 

0,53 

самооцінка  
рівня знання 

української мови 

мова спілкування 
 в сім’ях батьків  

(чи осіб, що їх 
заміняли) 

самооцінка  
рівня знання 

російської мови 

0,0 0,0 

0,27 0,12 

0,38 0,0 0,55 0,51 
0,0 

0,21 
0,30 

0,13 
0,0 

0,43 
0,65 

0,21 

0,0 0,16 

0,03 



Ðîçä³ë II82

Ñõåìà 3
Âïëèâ íà ìîâó ñï³ëêóâàííÿ ç ðîäè÷àìè òà çíàéîìèìè
ìîâè ñï³ëêóâàííÿ áàòüê³â, ìîâè íàâ÷àííÿ â ïî÷àòêîâ³é
òà ñåðåäí³é øêîë³, ìîâè íàâ÷àííÿ ó âèùèõ òà ñåðåäí³õ
ñïåö³àëüíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ òà ñàìîîö³íîê ð³âíÿ

çíàííÿ óêðà¿íñüêî¿ òà ðîñ³éñüêî¿ ìîâè, ααααα Ãóäìåíà,
% (æîâòåíü 2006 ðîêó)

ßêùî ðîçãëÿäàòè ÷èííèêè âïëèâó íà ìîâíó ñèòóà-
ö³þ â ñ³ì’¿, òî íå ìîæíà íå ïîì³òèòè, ùî íàéá³ëüøèé âïëèâ
íà ìîâí³ ïðàêòèêè íèí³øí³õ ãðîìàäÿí (òîáòî ðîçìîâ-
ëÿþòü âîíè âèêëþ÷íî óêðà¿íñüêîþ, ïåðåâàæíî óêðà¿íñü-
êîþ, ç ð³çíèìè ÷ëåíàìè ñ³ì’¿ ð³çíèìè ìîâàìè, ïåðåâàæíî
ðîñ³éñüêîþ ÷è âèêëþ÷íî ðîñ³éñüêîþ) ñïðàâëÿº ìîâà ñï³ë-
êóâàííÿ â ñ³ì’¿ áàòüê³â (ñõåìà 2). Ïðè öüîìó, õî÷ ³ íå äóæå
çíà÷íî, àëå α Ãóäìåíà ñèëüí³øà ïðè âïëèâ³ «áàòüê³âñüêà
ñ³ì’ÿ–íèí³øíÿ ñ³ì’ÿ» (0,55), í³æ íàâïàêè (0,51). À òîìó
õî÷à ³ñíóº âçàºìîâïëèâ öèõ ÷èííèê³â, âñå îäíî ìîæíà ãîâî-
ðèòè, ùî áàòüê³âñüêà ñ³ì’ÿ äóæå ñèëüíî âïëèâàº íà ìîâí³
ïðàêòèêè íèí³øí³õ ãðîìàäÿí Óêðà¿íè.

 

мова викладання 
навчальних предметів 

 у початковій та 
середній школі 

мова спілкування 
 з колегами  
по роботі 

 чи навчанню 

мова навчання  
у вищих та середніх 

спеціальних 
навчальних закладах 

0,58 

0,32 

0,36 

0,27 

0,37 

0,53 

самооцінка  
рівня знання 

української мови 

мова спілкування 
 в сім’ях батьків  

(чи осіб, що їх 
заміняли) 

самооцінка  
рівня знання 
російської мови 

0,0 0,0 

0,27 0,12 

0,38 0,0 0,48 0,42 

0,0 0,18 
0,30 

0,13 
0,0 

0,43 
0,65 

0,21 
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Ðàçîì ³ç òèì çà íàÿâíîñò³ äîñèòü ñèëüíèõ âçàºìîçâ’ÿç-
ê³â ì³æ ìîâîþ ñï³ëêóâàííÿ â ñ³ì’¿ òà ìîâîþ âèêëàäàí-
íÿ íàâ÷àëüíèõ ïðåäìåò³â ó ïî÷àòêîâ³é òà ñåðåäí³é øêîë³
ðàäøå ìîæíà ãîâîðèòè ïðî âïëèâ (0,63 α Ãóäìåíà) ìîâè
ñï³ëêóâàííÿ íà «ìîâó âèêëàäàííÿ», í³æ ïðî âïëèâ ìîâè
âèêëàäàííÿ íà ìîâó ñï³ëêóâàííÿ â ñ³ì’ÿõ íèí³øí³õ ãðî-
ìàäÿí. Çâ³ñíî, éäåòüñÿ ïðî ìîæëèâ³ñòü âïëèâó íèí³øíüî¿
ìîâè ñï³ëêóâàííÿ â ñ³ì’ÿõ ãðîìàäÿí íà ìîâó âèêëàäàííÿ
ïðåäìåò³â ó çàãàëüíîîñâ³òí³õ øêîëàõ ó ìèíóëîìó, êîëè
íèí³øí³ ïîêîë³ííÿ óêðà¿íñüêèõ ãðîìàäÿí ó íèõ íàâ÷àëè-
ñÿ. Ñó÷àñí³ñòü íå ìîæå áóòè ÷èííèêîì, ÿêèé çóìîâëþº
ìèíóëå. Îäíàê âèÿâëåí³ êîåô³ö³ºíòè âïëèâó ì³æ öèìè

Ñõåìà 4
Âïëèâ íà ìîâó ñï³ëêóâàííÿ íà âóëèöÿõ, ó ìàãàçèíàõ

òà ãðîìàäñüêèõ ì³ñöÿõ ìîâè ñï³ëêóâàííÿ áàòüê³â, ìîâè
íàâ÷àííÿ â ïî÷àòêîâ³é òà ñåðåäí³é øêîë³, ìîâè íàâ÷àííÿ
ó âèùèõ òà ñåðåäí³õ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ òà ñàìîîö³íîê

çíàííÿ óêðà¿íñüêî¿ òà ðîñ³éñüêî¿ ìîâè, ααααα Ãóäìåíà,
% (æîâòåíü 2006 ðîêó)

0,37 

0,0 

мова викладання 
навчальних предметів 

 у початковій та 
середній школі 

мова спілкування 
 на вулицях,  

у магазинах та 
громадських місцях 

мова навчання  
у вищих та середніх 

спеціальних 
навчальних закладах 

0,61 

0,32 

0,32 

0,24 

0,53 

самооцінка  
рівня знання 

української мови 

мова спілкування 
 в сім’ях батьків  

(чи осіб, що їх 
заміняли) 

самооцінка  
рівня знання 
російської мови 

0,0 0,0 

0,27 0,12 

0,38 0,0 0,48 0,46 

0,0 0,19 
0,30 

0,18 
0,0 

0,43 
0,65 

0,21 

0,16 
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÷èííèêàìè º ðåçóëüòàòîì âïëèâó òðåòüîãî ÷èííèêà –
ìîâè ñï³ëêóâàííÿ â áàòüê³âñüê³é ñ³ì’¿, àäæå äîñë³äæåííÿ
äîâîäèòü, ùî ìîâà ñï³ëêóâàííÿ â áàòüê³âñüê³é ñ³ì’¿ äîñèòü
ñèëüíî âïëèâàº íå ò³ëüêè íà ìîâó ñï³ëêóâàííÿ â íèí³øí³õ
ñ³ì’ÿõ, à é íà ìîâó âèêëàäàííÿ ïðåäìåò³â ó çàãàëüíîîñâ³ò-
í³õ øêîëàõ, ïðè÷îìó íà îñòàííþ – ÿê ïðÿìî, òàê ³ îïîñå-
ðåäêîâàíî ÷åðåç ìîâó ñï³ëêóâàííÿ ó ñ³ì’ÿõ ñàìèõ ðåñïîí-
äåíò³â.

Òàêèì ÷èíîì, âèÿâëÿºòüñÿ, ùî ìîâà íàâ÷àííÿ â çà-
ãàëüíîîñâ³òí³õ øêîëàõ – öå çàëåæíèé ÷èííèê â³ä ìîâè
ñï³ëêóâàííÿ ÿê ó áàòüê³âñüêèõ, òàê ³ â íèí³øí³õ ñ³ì’ÿõ
ðåñïîíäåíò³â. ² òóò íåìà í³÷îãî ïàðàäîêñàëüíîãî.

 Ö³ âèÿâëåí³ ñòðóêòóðí³ âçàºìîçâ’ÿçêè ñâ³ä÷àòü ïðî
îäíå – íå ìîâà âèêëàäàííÿ ó øêîëàõ âèçíà÷àº óêðà¿íî-
ìîâí³ñòü ÷è ðîñ³éñüêîìîâí³ñòü ìîâíèõ ïðàêòèê ó ñ³ì’ÿõ
ãðîìàäÿí íèí³, ³ íàâ³òü çîâñ³ì íå âèçíà÷àº ð³âíÿ âîëîä³í-
íÿ óêðà¿íñüêîþ òà ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ (α Ãóäìåíà âïëèâó
âèêëàäàííÿ â øêîëàõ íà ñàìîîö³íêó çíàííÿ óêðà¿íñüêî¿
³ ðîñ³éñüêî¿ ìîâè äîð³âíþº 0,00, òîáòî íóëüîâà). À íàâïà-
êè, ìîâà ñï³ëêóâàííÿ ó áàòüê³âñüê³é ñ³ì’¿ äóæå ñèëüíî
âèçíà÷àº (õî÷ ³ íå àáñîëþòíî) âèá³ð ìîâè íàâ÷àííÿ ó
çàãàëüíîîñâ³òí³õ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ ³ îïîñåðåäêîâàíî
â³äáèâàºòüñÿ íà ìîâ³ ñï³ëêóâàííÿ â ñ³ì’ÿõ ä³òåé ï³ñëÿ
íàâ÷àííÿ (àëå ïðÿìèé âïëèâ áàòüê³âñüêî¿ ñ³ì’¿ º á³ëüøèì
çà îïîñåðåäêîâàíèé).

Ùî ñòîñóºòüñÿ âçàºìîçâ’ÿçêó ì³æ ìîâîþ ñï³ëêóâàííÿ
ó áàòüê³âñüêèõ ³ â íèí³øí³õ ñ³ì’ÿõ òà ìîâîþ íàâ÷àííÿ ó
âèùèõ ñïåö³àëüíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ, òî òóò ñïðàâä³
³ñíóº âçàºìîçâ’ÿçîê (ïðÿìà ³ çâîðîòíà α Ãóäìåíà îäíàêîâ³
³ íå äóæå âèñîê³) (äèâ. ñõåìó 1). Òîáòî ìîâà íàâ÷àííÿ ó
ñïåö³àëüíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ (â ÿêèõ íàâ÷àëîñü áëèçüêî
60% ãðîìàäÿí Óêðà¿íè), îêð³ì ìîâè áàòüê³â çóìîâëåíà ÿêè-
ìèñü ³íøèìè ÷èííèêàìè, ïîâ’ÿçàíèìè ç ìîâàìè ñï³ëêóâàííÿ.

Ùå ñêëàäí³øèì º ïèòàííÿ ñòîñîâíî âïëèâó ÷èííèêà
âîëîä³ííÿ ìîâàìè íà ìîâó ñï³ëêóâàííÿ ãðîìàäÿí ó ñ³ì’¿.
Àäæå íà ñàìîîö³íêó ð³âíÿ âîëîä³ííÿ óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ
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âïëèâàº ÿê ìîâà ñï³ëêóâàííÿ ó áàòüê³âñüê³é ³ íèí³øí³é
ñ³ì’¿, òàê ³ ìîâà âèêëàäàííÿ ïðåäìåò³â ó çàãàëüíîîñâ³ò-
í³õ øêîëàõ, îäíàê çâîðîòíîãî âïëèâó âçàãàë³ íå âèÿâëå-
íî (α Ãóäìåíà = 0,00). Òîáòî ð³âåíü çíàííÿ (íåõàé ³ çà
ñàìîîö³íêîþ) ìîâè óêðà¿íñüêî¿ òà ðîñ³éñüêî¿ ïðÿìî íå
çóìîâëåíèé àí³ ìîâîþ ñï³ëêóâàííÿ â ñ³ì’ÿõ áàòüê³â (÷è
îñ³á, ùî ¿õ çàì³íÿëè), àí³ íèí³øí³ìè ìîâíèìè ïðàêòè-
êàìè, àí³ ìîâîþ íàâ÷àííÿ â çàãàëüíîîñâ³òí³õ øêîëàõ òà
ñïåö³àëüíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ. Öåé ôàêò º äåùî ïàðà-
äîêñàëüíèì ³ ïîòðåáóº äîäàòêîâî¿ ïåðåâ³ðêè â ³íøèõ äî-
ñë³äæåííÿõ. Àëå º ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ñàìîîö³íêà ð³â-
íÿ âîëîä³ííÿ äâîìà ìîâàìè (óêðà¿íñüêîþ ³ ðîñ³éñüêîþ),
ÿêà º äîâîë³ âèñîêîþ (75–80% ãðîìàäÿí â³ëüíî âîëîä³þòü
öèìè ìîâàìè â Óêðà¿í³) çóìîâëåíà âïëèâîì ÿêèõîñü òðåò³õ
÷èííèê³â, îäíàê ÿêèõ ñàìå, ïîêè íå â³äîìî.

4. Àíàëîã³÷íîþ º ñèòóàö³ÿ ³ç âïëèâàìè ð³çíèõ ÷èííè-
ê³â íà ìîâó ñï³ëêóâàííÿ ãðîìàäÿí Óêðà¿íè ³ç ðîäè÷àìè
òà çíàéîìèìè (îêð³ì êîëåã ïî ðîáîò³). Ìîâà ñï³ëêóâàí-
íÿ ç ðîäè÷àìè òà çíàéîìèìè òåæ äîñèòü ñèëüíî çàëåæèòü
â³ä ìîâè ñï³ëêóâàííÿ â áàòüê³âñüê³é ñ³ì’¿ òà çíà÷íî ìåí-
øîþ ì³ðîþ – â³ä ð³âíÿ çíàííÿ óêðà¿íñüêî¿ òà ðîñ³éñüêî¿
ìîâè. Àäæå ïîíàä 50% ãðîìàäÿí Óêðà¿íè â³ëüíî âî-
ëîä³þòü ÿê óêðà¿íñüêîþ, òàê ³ ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ îäíî-
÷àñíî, àëå á³ëüø³ñòü ³ç íèõ ðîçìîâëÿº ³ â ñ³ì’¿, ³ ç ðîäè÷à-
ìè òà çíàéîìèìè, ³ â ïóáë³÷íèõ òà âèðîáíè÷èõ ïðàêòèêàõ
âèêëþ÷íî ÷è ïåðåâàæíî îäí³ºþ, îñîáëèâî â òèõ ðåã³îíàõ,
äå â ìîâíèõ ïðàêòèêàõ îäíîçíà÷íî ïåðåâàæàº óêðà¿íñüêà
÷è ðîñ³éñüêà ìîâà.

ªäèíà â³äì³íí³ñòü ó âçàºìîâïëèâàõ ì³æ ìîâîþ ñï³ëêó-
âàííÿ ç ðîäè÷àìè òà çíàéîìèìè òà ìîâîþ ñï³ëêóâàííÿ
â ñ³ì’¿ ç ³íøèìè ÷èííèêàìè ïîëÿãàº â òîìó, ùî ìîâà
ñï³ëêóâàííÿ â ñ³ì’¿ ð³âíîþ ì³ðîþ – (α Ãóäìåíà) – âïëèâàº
íà ìîâó íàâ÷àííÿ ó âèùèõ òà ñåðåäí³õ ñïåö³àëüíèõ îñâ³ò-
í³õ çàêëàäàõ, ÿê ³ îñòàíí³ âïëèâàþòü íà ìîâó ñï³ëêóâàííÿ
â ñ³ì’¿. À ìîâà ñï³ëêóâàííÿ ç ðîäè÷àìè òà çíàéîìèìè
ñèëüí³øå (ñõåìà 2) âïëèâàº íà ìîâó íàâ÷àííÿ ó ÂÍÇ òà
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ñåðåäí³õ ñïåö³àëüíèõ çàêëàäàõ, í³æ íàâïàêè. Ùå ñèëüí³-
øå öÿ òåíäåíö³ÿ âèÿâëÿºòüñÿ ùîäî íàïðÿìó âïëèâó ìîâè
ñï³ëêóâàííÿ ó ãðîìàäñüêèõ ì³ñöÿõ (ó ìàãàçèíàõ, íà âóëè-
öÿõ) íà ìîâó íàâ÷àííÿ ó ÂÍÇ òà ñåðåäí³õ ñïåö³àëüíèõ
íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ (äèâ. ñõåìó 3). Ð³÷ ó ò³ì, ùî ìîâà
ñï³ëêóâàííÿ â ãðîìàäñüêèõ ì³ñöÿõ òà, ìåíøîþ ì³ðîþ,
ìîâà ñï³ëêóâàííÿ ç ðîäè÷àìè òà çíàéîìèìè ôàêòè÷íî ³
º òèì «ìîâíèì ñåðåäîâèùåì», ÿêå âèçíà÷àº âèá³ð â óæå
ñâ³äîìîìó â³ö³ (íà â³äì³íó â³ä øêîëè, ÿêó îáèðàþòü áàòü-
êè) âèùèõ òà ñåðåäí³õ ñïåö³àëüíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â
íå ò³ëüêè ùîäî ¿õ ïðîôåñ³éíîãî ïðîô³ëþ, à é ìîâè íàâ-
÷àííÿ. À íå íàâïàêè.

Òàêèì ÷èíîì, ìîæíà çðîáèòè âèñíîâîê, ùî «ìîâíå
ñåðåäîâèùå» ãðîìàäÿí (ìîâà ñï³ëêóâàííÿ â ïåâíèõ ïîñå-
ëåííÿõ ó ãðîìàäñüêèõ ì³ñöÿõ, ìîâà ñï³ëêóâàííÿ ðîäè÷³â
³ çíàéîìèõ) á³ëüøîþ ì³ðîþ âèçíà÷àº âèá³ð ìîâè íàâ÷àííÿ
ó ïðîôåñ³éíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ (ïîðÿä ³ç ìîâîþ
ñï³ëêóâàííÿ áàòüê³â), í³æ íàâïàêè – ìîâà íàâ÷àííÿ â
íèõ âèçíà÷àº ìîâó ñï³ëêóâàííÿ ãðîìàäÿí ó ãðîìàäñüêèõ
ì³ñöÿõ, ³ç ðîäè÷àìè òà çíàéîìèìè.

Òîìó íå ñë³ä îñîáëèâî ðîçðàõîâóâàòè, ùî øòó÷íå ïåðå-
âåäåííÿ âèùèõ òà ñåðåäí³õ ñïåö³àëüíèõ íàâ÷àëüíèõ
çàêëàä³â ó âåëèêèõ òà ñåðåäí³õ ì³ñòàõ ç ðîñ³éñüêî¿ íà
óêðà¿íñüêó ìîæå ñóòòºâî çì³íèòè «ìîâíå ñåðåäîâèùå»
(ìîâó ïóáë³÷íèõ ïðàêòèê ó ãðîìàäñüêèõ ì³ñöÿõ), îñîá-
ëèâî â òèõ ðåã³îíàõ Óêðà¿íè, äå íîñ³¿ ïåâíî¿ ìîâè ñòàíîâ-
ëÿòü àáñîëþòíó ìåíø³ñòü. Öüîãî íå âäàëîñÿ çðîáèòè çà
45 ðîê³â ðàäÿíñüêîãî ðåæèìó â ì³ñòàõ ³ ñåëàõ Çàõ³äíî¿
Óêðà¿íè. Öüîãî íå âäàºòüñÿ çðîáèòè â ì³ñòàõ Ï³âäåííî-
Ñõ³äíî¿ Óêðà¿íè ³ çà ðîêè íåçàëåæíîñò³.

Ïîòð³áíî òàêîæ çâàæàòè íà òå, ùî íà ïóáë³÷í³ ìîâí³
ïðàêòèêè  – ìîâó ñï³ëêóâàííÿ â ãðîìàäñüêèõ ì³ñöÿõ,
ìîâó ñï³ëêóâàííÿ ç êîëåãàìè ïî ðîáîò³ òà íàâ÷àííÿ (äèâ.
ñõåìó 3, 4) – ìåíøîþ ì³ðîþ (³ ðàäøå íå ïðÿìî), í³æ íà
ïðèâàòí³ ìîâí³ ïðàêòèêè (ìîâà ñï³ëêóâàííÿ â ñ³ì’¿, ìîâà
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ñï³ëêóâàííÿ ç ðîäè÷àìè òà çíàéîìèìè), âïëèâàº ìîâà
ñï³ëêóâàííÿ ó áàòüê³âñüê³é ñ³ì’¿, òîáòî ìîâà äèòèíñòâà.
Áî â öèõ ìîâíèõ ïðàêòèêàõ á³ëüøó ðîëü â³ä³ãðàº çîâí³ø-
íº «ìîâíå ñåðåäîâèùå», ÿêå, íà æàëü, íå âèâ÷àëîñÿ â
äàíîìó äîñë³äæåíí³. Ïîòð³áí³ ñïåö³àëüí³ äîñë³äæåííÿ ³
ñïåö³àëüí³ ñîö³îëîã³÷í³ ïîêàçíèêè öüîãî ìîâíîãî ñåðåäî-
âèùà â ìàñøòàáíèõ çàãàëüíîíàö³îíàëüíèõ ñîö³îëîã³÷-
íèõ ïðîåêòàõ, îäíèì ³ç ÿêèõ ì³ã áè ñòàòè ïîêàçíèê ìîâè
ñï³ëêóâàííÿ á³ëüøîñò³ ãðîìàäÿí ó ïîñåëåíí³, äå âîíè
ïðîæèâàþòü (óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ â ìîºìó ì³ñò³ (ñåë³) ðîç-
ìîâëÿº àáñîëþòíà á³ëüø³ñòü ãðîìàäÿí, óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ

Ñõåìà 5
Âïëèâ íà ìîâó ñï³ëêóâàííÿ ç êîëåãàìè ïî ðîáîò³ ìîâè

ñï³ëêóâàííÿ áàòüê³â, ìîâè íàâ÷àííÿ â ïî÷àòêîâ³é
òà ñåðåäí³é øêîë³, ìîâè íàâ÷àííÿ ó âèùèõ

òà ñåðåäí³õ ñïåö³àëüíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ
òà ñàìîîö³íîê çíàííÿ óêðà¿íñüêî¿ òà ðîñ³éñüêî¿ ìîâè,

a Ãóäìåíà, % (æîâòåíü 2006 ðîêó)

мова викладання 
навчальних  
предметів 

 у початковій та 
середній школі 

мова спілкування 
 з колегами  
по роботі 

 чи навчанню 

мова навчання  
у вищих та середніх 

спеціальних 
навчальних закладах 

0,58 

0,32 

0,36 

0,27 

0,37 

0,53 

самооцінка рівня 
знання 

української мови 

мова спілкування 
 в сім’ях батьків  

(чи осіб, що їх 
заміняли) 

самооцінка  
рівня знання 

російської мови 

0,0 0,0 

0,27 0,12 

0,38 0,0 0,48 0,42 

0,0 0,18 
0,30 

0,13 
0,0 

0,43 
0,65 

0,21 
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ðîçìîâëÿº â³äíîñíà á³ëüø³ñòü, ãðîìàäÿíè ìîãî ì³ñòà
(ñåëà) ð³âíîþ ì³ðîþ ðîçìîâëÿþòü óêðà¿íñüêîþ òà ðîñ³éñü-
êîþ ìîâîþ, â³äíîñíà á³ëüø³ñòü ðîçìîâëÿº ðîñ³éñüêîþ
ìîâîþ, àáñîëþòíà á³ëüø³ñòü – ðîñ³éñüêîþ). Ìîæíà òàêîæ
âèêîðèñòàòè â äîñë³äæåííÿõ àíàë³ç ìåõàí³çì³â â³äòâî-
ðåííÿ ìîâíî¿ ñèòóàö³¿ íà ê³ëüêîõ ï³äìàñèâàõ – îêðåìî çà
ïîñåëåííÿìè, äå äîì³íóº óêðà¿íñüêà ìîâà, îêðåìî – äå
äîì³íóº ðîñ³éñüêà ³ äå ³ñíóº äâîìîâíå ñåðåäîâèùå. Áåç
òàêèõ ìàñøòàáíèõ äîñë³äæåíü âàæêî âèðîáèòè åôåêòè-
âíó äåðæàâíó ìîâíó ïîë³òèêó, ÿêà á, ç îäíîãî áîêó, ñïðè-
ÿëà ðîçøèðåííþ ôóíêö³îíóâàííÿ äåðæàâíî¿ óêðà¿íñü-
êî¿ ìîâè â óñ³õ ñôåðàõ æèòòºä³ÿëüíîñò³ ³ ðåã³îíàõ, à ç
³íøîãî – íå îáìåæóâàëà á ìîâíèõ ïðàâ ðîñ³éñüêîìîâíîãî
íàñåëåííÿ Óêðà¿íè.



Ðîçä³ë ²²²

ÎÖ²ÍÊÈ Ð²ÂÍß ÌÎÂÍÎ¯ ÄÈÑÊÐÈÌ²ÍÀÖ²¯

Â Ð²ÇÍÈÕ ÑÔÅÐÀÕ ÆÈÒÒªÄ²ßËÜÍÎÑÒ²

ÃÐÎÌÀÄßÍ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Ó ïîë³òè÷íîìó òà ìåä³éíîìó ñåðåäîâèù³ ÷àñòî ëóíàþòü
äóìêè ïðî ìàñîâ³ ôàêòè íàñèëüíèöüêî¿ äèñêðèì³íàö³¿
ðîñ³éñüêîìîâíèõ ãðîìàäÿí Óêðà¿íè òà íàñèëüíèöüêî¿
óêðà¿í³çàö³¿  ï³ñëÿ ïðîãîëîøåííÿ íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè.
ßê çàçíà÷àâ Ì.².Ïàí÷óê, àíàë³çóþ÷è ìîâí³ ïðîáëåìè ó
çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿, «ó ðîçäìóõóâàíí³ «ìîâíîãî
ïèòàííÿ» â òàê³ (ïåðåäâèáîð÷³. – Î.Â.) ïåð³îäè îñîáëèâó
àêòèâí³ñòü ïðîÿâëÿþòü íå ò³ëüêè â³ò÷èçíÿí³, à é ³íîçåìí³
ïîë³òòåõíîëîãè … Ðîñ³éñüêó ìîâó ðîçãëÿäàþòü ÿê âàæëè-
âèé ôàêòîð íîâî¿ ³íòåãðàö³¿ «âòðà÷åíèõ òåðèòîð³é» íà-
âêîëî Ìîñêâè. Äëÿ Óêðà¿íè ðîçðîáëåíî ïåâíèé íàá³ð
øàáëîííèõ çâèíóâà÷åíü ó «íàñèëüíèöüê³é óêðà¿í³çàö³¿»,
çîêðåìà, ùî â Óêðà¿í³ îñòàíí³ì ÷àñîì ùîäíÿ çàêðèâàºòü-
ñÿ îäíà ðîñ³éñüêîìîâíà øêîëà, àëå ïðè öüîìó íå íàâî-
äèòüñÿ åëåìåíòàðíà ñòàòèñòèêà: ñê³ëüêè â êðà¿í³ º ó÷-
í³â – åòí³÷íèõ ðîñ³ÿí ³ íàñê³ëüêè âîíè çàáåçïå÷åí³ øêî-
ëàìè»1 .

Îäíàê ìàñøòàáí³ ñîö³àëüí³ äîñë³äæåííÿ ïðîáëåì ìîâ-
íî¿ äèñêðèì³íàö³¿ â³äñóòí³, õî÷à ïðîáëåìè ì³æåòí³÷íî¿
äèñêðèì³íàö³¿ â îñòàíí³ 13 ðîê³â ïîñò³éíî äîñë³äæóþòüñÿ
â ìîí³òîðèíãîâîìó äîñë³äæåíí³ ²íñòèòóòó ñîö³îëîã³¿ ÍÀÍÓ.

_______________
1 Ïàí÷óê Ì.². Ìîâíî-êóëüòóðí³ ïðîáëåìè ó âèñâ³òëåíí³ ðåã³îíàëüíî¿
ïðåñè // Ðåã³îíàëüí³ âåðñ³¿ óêðà¿íñüêî¿ íàö³îíàëüíî¿ ³äå¿: ñï³ëüíå ³
â³äì³ííå : Çá³ðíèê ñòàòåé / Â³äï. ðåä. Î.Ì.Ìàéáîðîäà. – Ê.: ²íñòèòóò
ïîë³òè÷íèõ ³ åòíîïîë³òè÷íèõ äîñë³äæåíü ÍÀÍ Óêðà¿íè, 2005. – Ñ. 132.
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² ö³ äîñë³äæåííÿ ïîêàçàëè, ùî ñèòóàö³ÿ ó ñôåð³ ì³æíàö³î-
íàëüíèõ â³äíîñèí ó êðà¿í³ çàëèøàºòüñÿ äîñèòü ñòàá³ëüíîþ
³ æîäíèõ îñîáëèâèõ òåíäåíö³é òóò ïðàêòè÷íî íå ñïîñòå-
ð³ãàºòüñÿ. Ïðèíàéìí³ âîíè íå º ñòàòèñòè÷íî çíà÷èìèìè
ó á³ëüøîñò³ âèïàäê³â. Òàê, ó 1994–1995 ðîêàõ áëèçüêî
7% ãðîìàäÿí óïðîäîâæ 12 ì³ñÿö³â ñòèêàëèñÿ ç âèïàäêà-
ìè äèñêðèì³íàö³¿ (óòèñêó ïðàâ òà ³íòåðåñ³â) óêðà¿íö³â,
ó 1998–1999 ðîêàõ òàêèõ âèÿâèëîñü 8–9%, ó 2005–
2006 ðîêàõ – çíîâó áëèçüêî 7%. Ðåøòà ãðîìàäÿí íå
ñòèêàëèñÿ ç áóäü-ÿêèìè âèïàäêàìè åòí³÷íî¿ äèñêðèì³-
íàö³¿ óêðà¿íö³â.

Ùî ñòîñóºòüñÿ âèïàäê³â åòí³÷íî¿ äèñêðèì³íàö³¿ ðîñ³ÿí,
ºâðå¿â òà ïðåäñòàâíèê³â ³íøèõ åòí³÷íèõ ìåíøèí, òî çà
îñòàííº äåñÿòèë³òòÿ ð³âåíü åòí³÷íî¿ äèñêðèì³íàö³¿ íà-
â³òü íåñóòòºâî çíèçèâñÿ. Çà îö³íêàìè ãðîìàäÿí, ó 1994–
1999 ðîêàõ ³ç âèïàäêàìè åòí³÷íî¿ äèñêðèì³íàö³¿ ðîñ³ÿí
ñòèêàëèñÿ 8,5–9,5%, ó 2001–2004 ðîêàõ öåé ïîêàçíèê
çíèçèâñÿ äî 4,5–6,0%. ² ò³ëüêè ï³ñëÿ «ïîìàðàí÷åâî¿ ðåâî-
ëþö³¿» â³í ï³äâèùèâñÿ äî 7% ó 2006 ðîö³.

Ó 1994–1996 ðîêàõ 6–7% ãðîìàäÿí ñòèêàëèñÿ ç âèïàä-
êàìè äèñêðèì³íàö³¿ ºâðå¿â â Óêðà¿í³. Öåé ïîêàçíèê çíè-
çèâñÿ ó 2003–2005 ðîêàõ, ó 2006 ðîö³ íåñóòòºâî çð³ñ (äî
4%), õî÷à º íèæ÷èì, í³æ ó ïåðø³é ïîëîâèí³ 1990-õ ðîê³â.

Òàêèì ÷èíîì, º ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ïîïðè òåíäåí-
ö³þ ùîäî çðîñòàííÿ ÷àñòêè òèòóëüíîãî åòíîñó ñåðåä
ãðîìàäÿí ³ ïåâíó òåíäåíö³þ ùîäî åòí³÷íî¿ ñàìî³çîëÿö³¿
ïðè ñòâîðåíí³ ñ³ìåé, ì³æåòí³÷í³ ñòîñóíêè äåùî ïîë³ï-
øóþòüñÿ, à ì³æíàö³îíàëüíà ñèòóàö³ÿ º âåëüìè ïîçèòèâ-
íîþ ³ íå âèêëèêàº çàíåïîêîºííÿ ó íàö³îíàëüíîìó ìàñø-
òàá³»2.

Ìè ñïåö³àëüíî äåòàëüíî ñïèíèëèñÿ íà ðåçóëüòàòàõ
ïðîâåäåíèõ äîñë³äæåíü, ùîá ïðåäñòàâèòè ð³âåíü îö³ííèõ
ñóäæåíü ùîäî ôàêò³â åòí³÷íî¿ äèñêðèì³íàö³¿ îêðåìèõ
åòíîñ³â, õî÷ áè ÿêèìè ñóá’ºêòèâíèìè âîíè áóëè.
_______________
2 Âèøíÿê Î.². Ñîö³îêóëüòóðíà äèíàì³êà ïîë³òè÷íèõ ðåã³îí³â Óêðà¿íè.
Ñîö³îëîã³÷íèé ìîí³òîðèíã: 1994–2006. – Ê.: ²íñòèòóò ñîö³îëîã³¿
ÍÀÍÓ, 2006. – Ñ. 160.
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² õî÷à ñèòóàö³ÿ â ìîâíîìó ñåðåäîâèù³ º ñêëàäí³øîþ,
í³æ ó ì³æåòí³÷íîìó, îäíàê, ÿê ñâ³ä÷àòü ðåçóëüòàòè çà-
ãàëüíîíàö³îíàëüíîãî ñîö³îëîã³÷íîãî äîñë³äæåííÿ ó æîâò-
í³ 2006 ðîö³ (äèâ. òàáë. 3.1), îö³íêè ð³âíÿ ôàêò³â äèñ-
êðèì³íàö³¿ âñ³õ ìîâíèõ ãðóï Óêðà¿íè â ð³çíèõ ñôåðàõ æèòòº-
ä³ÿëüíîñò³ º ùå íèæ÷èìè, í³æ åòí³÷íî¿ äèñêðèì³íàö³¿
óêðà¿íö³â, ðîñ³ÿí, ºâðå¿â òà ³íøèõ åòí³÷íèõ ãðóï.

Òàáëèöÿ 3.1
Îö³íêè ãðîìàäÿíàìè Óêðà¿íè ð³âíÿ ôàêò³â äèñêðèì³íàö³¿
çà ìîâíèìè îçíàêàìè â ð³çíèõ ñôåðà æèòòºä³ÿëüíîñò³, ó %

Àäæå ò³ëüêè 4,5% ç óñ³õ ãðîìàäÿí Óêðà¿íè, çà âëàñíè-
ìè îö³íêàìè, ñòèêàëèñÿ ç ôàêòàìè ìîâíî¿ äèñêðèì³íàö³¿
ïðè âèð³øåíí³ ñâî¿õ ïðîáëåì â îðãàíàõ ì³ñöåâîãî ñàìî-
âðÿäóâàííÿ (ì³ñöåâ³é Ðàä³, àäì³í³ñòðàö³¿), 3,4% – ïðè
âèêîíàíí³ ñëóæáîâèõ îáîâ’ÿçê³â íà ðîáîò³, 3,1% – ïðè
âñòóï³ äî âèùèõ ÷è ñåðåäí³õ ñïåö³àëüíèõ íàâ÷àëüíèõ
çàêëàä³â, 2,6% – ïðè âèð³øåíí³ ñâî¿õ ïðîáëåì â îðãàíàõ
öåíòðàëüíî¿ äåðæàâíî¿ âëàäè (Âåðõîâíî¿ Ðàä³, Óðÿä³, ì³í³-
ñòåðñòâàõ òà â³äîìñòâàõ), 2,3% – ïðè ïðàöåâëàøòóâàíí³ ³
1,6% – ïðè âèáîð³ çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ øêîëè, êîëè âîíè

Чи стикалися Ви  особисто з фактами 
дискримінації Вас щодо мови спілкування? Так  Ні 

Не 
визна-
чилися  

1. При виборі загальноосвітньої школи, коли 
навчались у школі   1,6 95,9 2,5 

2. При вступі та навчанні у вищих чи 
середніх спеціальних навчальних закладах  3,1 88,6 8,3 

3. При працевлаштуванні 2,3 93,6 4,2 
4. На роботі (при виконанні службових 
обов’язків) 3,4 91,3 5,3 

5. При вирішенні своїх проблем в органах 
місцевого самоврядування (місцевій Раді, 
адміністрації) 

4,5 89,2 6,3 

6. При вирішенні своїх проблем в органах 
центральної державної влади (Верховній 
Раді, Уряді, міністерствах та відомствах) 

2,6 84,4 13,1 
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â íèõ íàâ÷àëèñÿ. Ðåøòà àáî âçàãàë³ íå ñòèêàëèñÿ ç òàêè-
ìè âèïàäêàìè (89–96% ãðîìàäÿí), àáî íå âèçíà÷èëèñÿ
ç öüîãî ïèòàííÿ. Ïðè öüîìó äåùî âèùèé ð³âåíü íåâè-
çíà÷åíîñò³ ñòîñóºòüñÿ ñôåðè âçàºìîä³¿ ç âèùèìè äåðæà-
âíèìè îðãàíàìè âëàäè (13%), ì³ñöåâî¿ âëàäè (6%) , âñòó-
ïó äî âèùèõ ÷è ñïåö³àëüíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â (8%)
òà âèêîíàííÿ ðîáî÷èõ îáîâ’ÿçê³â (6%), áî íà â³äì³íó â³ä
çàãàëüíîîñâ³òí³õ çàêëàä³â çíà÷íà ÷àñòèíà ãðîìàäÿí í³-
êîëè âçàãàë³ íå ìàëà ñïðàâè ç öèìè ñîö³àëüíèìè ³íñòè-
òóö³ÿìè îñîáèñòî.

Çà óìîâ ðåàëüíî¿ ñâîáîäè ³ ïîë³òè÷íî¿ â³äêðèòîñò³
óêðà¿íñüêîãî ñóñï³ëüñòâà ï³ñëÿ ïîìàðàí÷åâî¿ ðåâîëþö³¿
òàê³ íèçüê³ îö³íêè íàÿâíîñò³ äèñêðèì³íàö³¿ ãðîìàäÿí çà
ìîâíèìè îçíàêàìè â Óêðà¿í³ â óñ³õ ñôåðàõ æèòòºä³ÿëü-
íîñò³ ñâ³ä÷àòü ïðî òå, ùî ìîâí³ ïðîáëåìè ïåðåñ³÷íèõ ãðîìà-
äÿí ó ðåàëüíî äâîìîâíîìó (õî÷ ³ íå çáàëàíñîâàíîìó ñòðóê-
òóðíî) ìîâíîìó ïðîñòîð³ Óêðà¿íè º äóæå ïåðåá³ëüøå-
íèìè. ßê ³ ïîë³òè÷í³ ñïåêóëÿö³¿ íà ïðîáëåìàõ ìîâíî¿
äèñêðèì³íàö³¿ ðîñ³éñüêîìîâíîãî íàñåëåííÿ, ùî ëóíàþòü
ÿê ç áîêó ïîë³òèê³â  ðîñ³éñüêî¿ äåðæàâè, òàê ³ ç áîêó
óêðà¿íñüêèõ ³ ðåã³îíàëüíèõ ïîë³òèê³â òà æóðíàë³ñò³â.

Çâ³ñíî, òðåáà âðàõîâóâàòè, ùî íàÿâí³ñòü íàâ³òü 1,5–4,5%
ãðîìàäÿí, ÿê³, çà ¿õí³ìè îö³íêàìè, ñòèêàëèñÿ ç ôàêòàìè
ìîâíî¿ äèñêðèì³íàö³¿, íå ìîæå çàëèøàòèñÿ ïîçà óâàãîþ
âëàäè, îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ãðîìàäñüêîñò³
÷è ÇÌ². ßêùî öå ñïðàâä³ ìîâíà äèñêðèì³íàö³ÿ, à íå ò³ëü-
êè ñóá’ºêòèâí³ ñàìîîö³íêè. Îäíà÷å ãîâîðèòè ïðî ìàñîâèé
õàðàêòåð äèñêðèì³íàö³¿ çà ìîâíîþ îçíàêîþ îäí³º¿ ³ç äâîõ
âåëèêèõ ìîâíèõ ãðóï Óêðà¿íè íå äîâîäèòüñÿ (äèâ. òàáë. 3.2).
À ñê³ëüêè-íåáóäü ðåïðåçåíòàòèâíî¿ ³íôîðìàö³¿ ç öüîãî
ïèòàííÿ â ðîçð³ç³ ³íøèõ ìîâíèõ ÷è åòí³÷íèõ ãðóï Óêðà¿-
íè ìè íå ìàºìî.

Ïîíàä òå, îïèòóâàííÿ æîâòíÿ 2006 ðîêó ïîêàçàëî,
ùî â ñôåðàõ, ïîâ’ÿçàíèõ ³ç âèáîðîì çàãàëüíîîñâ³òíüî¿
øêîëè, âèùèõ òà ñåðåäí³õ ñïåö³àëüíèõ îñâ³òí³õ çàêëàä³â
òà ïðàöåâëàøòóâàííÿì, ç ìîâíîþ äèñêðèì³íàö³ºþ â Óê-
ðà¿í³ ðàäøå ñòèêàþòüñÿ åòí³÷í³ óêðà¿íö³, à çîâñ³ì íå
åòí³÷í³ ðîñ³ÿíè. Ó âèðîáíè÷³é ñôåð³ (ïðè âèêîíàíí³ ñëóæ-
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áîâèõ îáîâ’ÿçê³â) ð³âåíü îö³íîê ìîâíî¿ äèñêðèì³íàö³¿
óêðà¿íö³â òà ðîñ³ÿí îäíàêîâèé. Ó ñôåðàõ ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîá-
ëåì â îðãàíàõ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ òà îðãàíàõ öåíò-
ðàëüíî¿ äåðæàâíî¿ âëàäè ç äèñêðèì³íàö³ºþ çà ìîâíîþ
îçíàêîþ ñòèêàëèñÿ ðàäøå åòí³÷í³ ðîñ³ÿíè, í³æ óêðà¿íö³
(äèâ. òàáë. 3.2).

Òàáëèöÿ 3.2
Îö³íêè ïðåäñòàâíèêàìè îêðåìèõ åòí³÷íèõ ãðóï â Óêðà¿í³

ð³âíÿ ôàêò³â äèñêðèì³íàö³¿ çà ìîâíèìè îçíàêàìè
â ð³çíèõ ñôåðàõ, %

Чи стикалися Ви  особисто з фактами 
дискримінації Вас щодо мови спілкування? 

Етнічні 
українці 

Етнічні 
росіяни 

І. При виборі загальноосвітньої школи, коли 
навчались у школі     

1.1. Так 1,7 0,9 
1.2. Ні 95,3 97,7 
1.3. Не визначилися 3,0 1,4 
ІІ. При вступі та навчанні у вищих чи середніх 
спеціальних навчальних закладах    

2.1. Так 3,5 1,3 
2.2. Ні 88,2 89,1 
2.3. Не визначилися 8,3 9,6 
ІІІ. При працевлаштуванні   
3.1. Так 2,5 0,7 
3.2. Ні 93,0 95,6 
3.3. Не визначилися 4,5 3,7 
ІV. На роботі (при виконанні службових 
обов’язків)   

4.1. Так 3,3 3,3 
4.2. Ні 91,1 91,5 
4.3. Не визначилися 5,6 5,2 
V. При вирішенні своїх проблем в органах 
місцевого самоврядування (місцевій Раді, 
адміністрації) 

  

5.1. Так 3,8 7,3 
5.2. Ні 89,9 86,4 
5.3. Не визначилися 6,4 6,4 
VI. При вирішенні своїх проблем в органах 
центральної державної влади (Верховній Раді, 
Уряді, міністерствах та відомствах) 

  

6.1. Так 2,0 4,6 
6.2. Ні 84,8 83,2 
6.3. Не визначилися 13,2 12,3 
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Òîáòî â ñôåð³ çàãàëüíî¿ òà ñïåö³àëüíî¿ îñâ³òè ç äèñêðè-
ì³íàö³ºþ ÷àñò³øå ñòèêàþòüñÿ ñàìå åòí³÷í³ óêðà¿íö³, à â
ñôåð³ âçàºìîä³¿ ç îðãàíàìè öåíòðàëüíî¿ òà ì³ñöåâî¿ âëà-
äè – åòí³÷í³ ðîñ³ÿíè, ùî ÷àñòêîâî çóìîâëåíî óêðà¿í³çàö³ºþ
ä³ëîâî¿ äîêóìåíòàö³¿ â îðãàíàõ âëàäè, ùî ¿¿ åòí³÷í³ ðîñ³ÿíè
ñïðèéìàþòü ÿê ¿õ äèñêðèì³íàö³þ çà ìîâíîþ îçíàêîþ.

Îäíà÷å ç òîãî ôàêòó, ùî ð³âåíü îö³íîê äèñêðèì³íàö³¿
åòí³÷íèõ óêðà¿íö³â â Óêðà¿í³ òðîõè âèùèé, í³æ åòí³÷íèõ
ðîñ³ÿí, çîâñ³ì íå âèïëèâàº, ùî â óñ³õ âèïàäêàõ âîíè ñòè-
êàëèñÿ ç ôàêòàìè ìîâíî¿ äèñêðèì³íàö³¿ çà ¿õíþ óêðà¿íî-
ìîâí³ñòü, à íå íàâïàêè.

Àäæå àíàë³ç îö³íîê ð³âíÿ ôàêò³â ìîâíî¿ äèñêðèì³íà-
ö³¿  ð³çíèõ ìîâíèõ ãðóï ãðîìàäÿí (âèêëþ÷íî óêðà¿íîìîâ-
íèõ, ïåðåâàæíî óêðà¿íîìîâíèõ, äâîìîâíèõ, ïåðåâàæíî
ðîñ³éñüêîìîâíèõ, âèêëþ÷íî ðîñ³éñüêîìîâíèõ) äîâîäèòü
(äèâ. òàáë. 3.3), ùî:

– ïðè âèáîð³ çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ øêîëè (êîëè íàâ÷àëèñÿ
ó øêîë³) äåùî ÷àñò³øå (õî÷ ñòàòèñòè÷íî ³ íåçíà÷íî) ñòè-
êàëèñÿ ç ôàêòàìè ìîâíî¿ äèñêðèì³íàö³¿ ò³ ãðîìàäÿíè,
ÿê³ ðîçìîâëÿþòü çàðàç âèêëþ÷íî ðîñ³éñüêîþ, à íå âèê-
ëþ÷íî ÷è ïåðåâàæíî óêðà¿íñüêîþ;

– íàéâèùèé ð³âåíü îö³íîê ôàêò³â ìîâíî¿ äèñêðèì³íà-
ö³¿ ïðè âñòóï³ òà íàâ÷àíí³ ó âèùèõ òà ñåðåäí³õ ñïåö³àëüíèõ
íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ñåðåä òèõ ãðîìàäÿí,
ÿê³ çàðàç ðîçìîâëÿþòü ïåðåâàæíî óêðà¿íñüêîþ ÷è ïåðå-
âàæíî ðîñ³éñüêîþ, à íå ñåðåä äâîìîâíèõ ÷è âèêëþ÷íî
óêðà¿íîìîâíèõ ³ âèêëþ÷íî ðîñ³éñüêîìîâíèõ ãðîìàäÿí;

– ïðè ïðàöåâëàøòóâàíí³ äåùî âèùèé ð³âåíü ôàêò³â
äèñêðèì³íàö³¿ çà ìîâíèìè îçíàêàìè â³äçíà÷àþòü ïåðå-
âàæíî ðîñ³éñüêîìîâí³ òà äâîìîâí³ ãðîìàäÿíè, à ïðè âèêî-
íàíí³ ñëóæáîâèõ îáîâ’ÿçê³â ó âèðîáíè÷³é ñôåð³ – âèêëþ÷-
íî ðîñ³éñüêîìîâí³, äâîìîâí³ òà ïåðåâàæíî óêðà¿íîìîâí³;

– ùî ñòîñóºòüñÿ âèð³øåííÿ ïðîáëåì òà ñï³ëêóâàííÿ
ãðîìàäÿí ³ç îô³ö³éíèìè îðãàíàìè ì³ñöåâî¿ òà öåíòðàëüíî¿
âëàäè, òî òóò íàé÷àñò³øå ç ôàêòàìè äèñêðèì³íàö³¿ çà
ìîâíèìè îçíàêàìè ñòèêàëèñÿ îñîáèñòî âèêëþ÷íî ðîñ³éñü-
êîìîâí³ ãðîìàäÿíè.
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Òàáëèöÿ 3.3
Îö³íêè ïðåäñòàâíèêàìè îêðåìèõ ìîâíèõ ãðóï íàñåëåííÿ

Óêðà¿íè ð³âíÿ ôàêò³â äèñêðèì³íàö³¿ çà ìîâíèìè
îçíàêàìè â ð³çíèõ ñôåðàõ, %

Мова спілкування в сім’ї  

Чи стикалися Ви  особисто з 
фактами дискримінації Вас щодо 
мови спілкування? 
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І. При виборі загальноосвітньої 
школи, коли навчались у школі         

1.1. Так 0,9 1,2 0,6 1,7 2,4 0,0 
1.2. Ні 96,2 95,9 98,7 93,1 96,2 96,2 
1.3. Не визначилися 2,8 2,9 0,6 5,2 1,4 3,8 
ІІ. При вступі та навчанні у вищих  
чи середніх спеціальних 
навчальних закладах  

      

2.1. Так 2,2 5,4 2,6 4,9 2,0 8,3 
2.2. Ні 93,0 80,5 87,8 81,4 91,1 91,7 
2.3. Не визначилися 2,8 2,9 0,6 5,2 1,4 3,8 
ІІІ. При працевлаштуванні       
3.1. Так 1,9 2,1 3,2 3,8 1,4 9,1 
3.2. Ні 93,8 94,2 93,6 91,0 94,5 90,9 
3.3. Не визначилися 4,3 3,7 3,2 5,2 4,1 0,0 
ІV. На роботі (при виконанні 
службових обов’язків)       

4.1. Так 2,1 4,1 3,8 2,1 4,6 4,5 
4.2. Ні 93,4 90,0 92,4 91,0 89,8 90,9 
4.3. Не визначилися 4,5 5,8 3,8 6,9 5,5 4,5 
V. При вирішенні своїх проблем  
в органах місцевого самовряду-
вання (місцевій Раді, адміністрації) 

      

5.1. Так 2,6 3,3 2,6 3,8 7,5 0,0 
5.2. Ні 91,8 87,1 93,5 90,0 86,1 96,0 
5.3. Не визначилися 5,6 9,5 3,9 6,2 6,4 4,0 
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² õî÷à ìåòîäèêà äîñë³äæåííÿ íå äàº îäíîçíà÷íî¿ â³ä-
ïîâ³ä³ íà ïèòàííÿ, êîëè ñòèêàëèñÿ ç ôàêòàìè äèñêðèì³-
íàö³¿ â îðãàíàõ ì³ñöåâî¿ òà öåíòðàëüíî¿ âëàäè çà ìîâíîþ
îçíàêîþ (íà æàëü, â ïèòàíí³ áóëî ïðîïóùåíî óòî÷íåííÿ
ùîäî ôàêò³â äèñêðèì³íàö³¿ â îñòàíí³é ð³ê ÷è çà îñòàíí³é
ï’ÿòü ðîê³â), îäíàê, âðàõîâóþ÷è ñïåöèô³êó ìàñîâî¿ ñî-
ö³àëüíî¿ ïàì’ÿò³, ìîæíà ñòâåðäæóâàòè, ùî â³äïîâ³ä³ ãðî-
ìàäÿí ñòîñîâíî âèðîáíè÷î¿ (ïðàöåâëàøòóâàííÿ, âèêîíàí-
íÿ ñëóæáîâèõ îáîâ’ÿçê³â) òà àäì³í³ñòðàòèâíî¿ ñôåðè (ðîç-
â’ÿçàííÿ ïðîáëåì â îðãàíàõ ì³ñöåâî¿ òà öåíòðàëüíî¿ âëàäè)
ñòîñóþòüñÿ ñàìå îñòàíí³õ ðîê³â. ² ïðîáëåìà îö³íêè ôàê-
ò³â ìîâíî¿ äèñêðèì³íàö³¿ ïðè âèð³øåíí³ ïðîáëåì â îðãàíàõ
öåíòðàëüíî¿  òà, îñîáëèâî, ì³ñöåâî¿ âëàäè (ç ÿêîþ âîíè
ìàþòü ñïðàâó ÷àñò³øå, í³æ ç öåíòðàëüíîþ âëàäîþ) íà-
ñïðàâä³ ÷àñò³øå ñòîñóþòüñÿ âèêëþ÷íî ðîñ³éñüêîìîâíîãî
³ äâîìîâíîãî íàñåëåííÿ, à íå óêðà¿íîìîâíîãî. ² õî÷à éäåòüñÿ
íå ïðî îá’ºêòèâí³ ôàêòè ìîâíî¿ äèñêðèì³íàö³¿ â ñó÷àñí³é
Óêðà¿í³, à ïðî ñóá’ºêòèâí³ îö³íêè òàêèõ ôàêò³â, ïðîá-
ëåìà á³ëüøî¿ íåçàäîâîëåíîñò³ âèêëþ÷íî ðîñ³éñüêîìîâíèõ

Мова спілкування в сім’ї  

Чи стикалися Ви  особисто з 
фактами дискримінації Вас щодо 
мови спілкування? 
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VI. При вирішенні своїх проблем  
в органах центральної державної 
влади (Верховній Раді, Уряді, 
міністерствах та відомствах) 

      

6.1. Так 1,9 0,9 2,7 2,4 3,7 0,0 
6.2. Ні 86,5 83,7 84,7 81,8 84,0 71,4 
6.3. Не визначилися 11,6 15,5 12,7 15,7 12,3 28,6 

 

Ïðîäîâæåííÿ òàáëèö³ 3.3
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ãðîìàäÿí ðåàë³çàö³ºþ ñâî¿õ ìîâíèõ ïðàâ â îô³ö³éíî-àäì³-
í³ñòðàòèâí³é òà âèðîáíè÷³é ñôåð³ (îñîáëèâî â äåÿêèõ
ãóìàí³òàðíèõ öàðèíàõ) ³ñíóº ³ ïîòðåáóº óâàãè îðãàí³â äåð-
æàâíî¿ âëàäè òà ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ.

Ñêëàäí³øîþ º ñèòóàö³ÿ ç îö³íêàìè ôàêò³â ìîâíî¿ äèñ-
êðèì³íàö³¿ â îñâ³òí³é ñôåð³.

Ïî-ïåðøå, íà â³äì³íó â³ä âèðîáíè÷î¿ òà àäì³í³ñòðà-
òèâíî¿ ñôåðè, äå îö³íêè ñòîñóþòüñÿ, ÿê ïðàâèëî, ñèòóàö³¿
îñòàíí³õ ðîê³â, îö³íêè ñèòóàö³¿ â ñôåð³ çàãàëüíî¿ òà ñïå-
ö³àëüíî¿ îñâ³òè ñòîñóþòüñÿ òèõ ÷àñ³â, êîëè ð³çí³ â³êîâ³ ãðóïè
íèí³øí³õ ãðîìàäÿí íàâ÷àëèñÿ â øêîë³, â ñåðåäí³õ ñïå-
ö³àëüíèõ òà âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ, òîáòî çîâñ³ì
ó ð³çíèé ÷àñ.

Ïî-äðóãå, ó ñôåð³ ñïåö³àëüíî¿ îñâ³òè íàé÷àñò³øå ç ôàê-
òàìè ìîâíî¿ äèñêðèì³íàö³¿ ñòèêàëèñÿ ãðîìàäÿíè, ÿê³
íèí³ ðîçìîâëÿþòü àáî ïåðåâàæíî óêðà¿íñüêîþ, àëå çð³äêà
³ ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ, àáî ïåðåâàæíî ðîñ³éñüêîþ. ª ï³äñòàâè
ââàæàòè, ùî ñàìå ö³ ãðîìàäÿíè ç ð³çíèõ ïðè÷èí â ð³çí³
÷àñè ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè ìóñèëè íàâ÷àòèñÿ ó âèùèõ òà
ñåðåäí³õ ñïåö³àëüíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ íå ò³ºþ ìîâîþ,
ÿêîþ âîíè äóìàþòü. Õî÷à ó ï³äñóìêó öå ñïðèÿëî âîëîä³ííþ
³ êîðèñòóâàííþ íàâ³òü ó ñ³ì’¿ îáîìà ìîâàìè – óêðà¿íñü-
êîþ ³ ðîñ³éñüêîþ (àëå ð³çíîþ ì³ðîþ).

Ó çâ’ÿçêó ç ïðîáëåìíîþ ñèòóàö³ºþ ç îö³íêàìè ôàêò³â
ìîâíî¿ äèôåðåíö³àö³¿ â îñâ³òí³é ñôåð³ íà îñîáëèâó óâàãó
çàñëóãîâóº àíàë³ç äèíàì³êè öèõ îö³íîê ó ð³çíèõ â³êîâèõ
ãðóïàõ ãðîìàäÿí, ÿê³ íàâ÷àëèñÿ â ïåâí³ ³ñòîðè÷í³ ïåð³îäè
(äèâ. òàáë. 3.4). Àíàë³ç ðåçóëüòàò³â æîâòíåâîãî (2006 ð.)
çàãàëüíîíàö³îíàëüíîãî îïèòóâàííÿ ïîêàçóº, ùî ïðîáëåìà,
ïîâ’ÿçàíà ç ïðèøâèäøåíîþ óêðà¿í³çàö³ºþ âèùî¿ òà ñåðåä-
íüî¿ ñïåö³àëüíî¿ îñâ³òè òà, ìåíøîþ ì³ðîþ, çàãàëüíîîñâ³ò-
í³õ øê³ë ³ñíóº. Àäæå ÿêùî ç ôàêòàìè äèñêðèì³íàö³¿ çà
ìîâíîþ îçíàêîþ ïðè âñòóï³ òà ïðè íàâ÷àíí³ ó âèùèõ òà
ñåðåäí³õ ñïåö³àëüíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ ñòèêàëèñü
2,1–2,6% ãðîìàäÿí â³êîì ïîíàä 30 ðîê³â (òîáòî ò³, õòî
íàâ÷àâñÿ â öèõ çàêëàäàõ ïåðåâàæíî çà ÷àñ³â Ðàäÿíñüêîãî
Ñîþçó), òî ñåðåä ìîëîä³ â³êîì äî 30 ðîê³â (ÿêà çàê³í÷óâàëà
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Вікові групи Чи стикалися Ви  особисто з фактами 
дискримінації Вас щодо мови 
спілкування? 

18–29 
років 

30–54 
роки 

55 років  
і більше 

І. При виборі загальноосвітньої школи,  
коли навчались у школі      

1.1. Так 2,4 1,3 1,4 
1.2. Ні 95,3 95,8 96,4 
1.3. Не визначилися 2,2 2,9 2,3 
ІІ. При вступі та навчанні у вищих  
чи середніх спеціальних навчальних 
закладах  

   

2.1. Так 5,1 2,6 2,1 
2.2. Ні 88,6 89,3 87,4 
2.3. Не визначилися 6,3 8,2 10,5 
ІІІ. При працевлаштуванні    
3.1. Так 2,5 2,2 2,1 
3.2. Ні 92,4 93,8 94,3 
3.3. Не визначилися 5,2 4,0 3,7 
ІV. На роботі (при виконанні службових 
обов’язків)    

4.1. Так 4,1 3,8 2,1 
4.2. Ні 88,8 91,0 94,1 
4.3. Не визначилися 7,1 5,2 3,8 
V. При вирішенні своїх проблем  
в органах місцевого самоврядування  
(місцевій Раді, адміністрації) 

   

5.1. Так 4,0 4,9 4,2 
5.2. Ні 87,9 89,2 94,4 
5.3. Не визначилися 8,1 5,9 5,3 
VI. При вирішенні своїх проблем  
в органах центральної державної влади 
(Верховній Раді, Уряді, міністерствах  
та відомствах) 

   

6.1. Так 1,7 3,4 1,8 
6.2. Ні 82,8 85,1 84,5 
6.3. Не визначилися 15,5 11,5 13,6 

 

Òàáëèöÿ 3.4
Îö³íêè ïðåäñòàâíèêàìè ð³çíèõ â³êîâèõ ãðóï íàñåëåííÿ

Óêðà¿íè ð³âíÿ ôàêò³â äèñêðèì³íàö³¿ çà ìîâíèìè îçíàêàìè
â ð³çíèõ ñôåðàõ, %
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ö³ çàêëàäè çà íåçàëåæíî¿ Óêðà¿íè) òàêèõ âèÿâèëîñÿ
âäâ³÷³ á³ëüøå.

Çíà÷íî ìåíøîþ ì³ðîþ (ñòàòèñòè÷íî íåçíà÷èìî) öÿ
òåíäåíö³ÿ õàðàêòåðíà ³ ùîäî îö³íîê äèñêðèì³íàö³¿ ïðè
âèáîð³ çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ øêîëè ñåðåä ìîëîä³, ÿêà
çàê³í÷óâàëà øêîëó âæå çà ÷àñ³â íåçàëåæíî¿ Óêðà¿íè (àëå
íå âñÿ âñòóïàëà äî øêîëè â öåé ïåð³îä). À îñü ùî ñòîñóºòüñÿ
âèðîáíè÷î¿ òà àäì³í³ñòðàòèâíî¿ ñôåðè, òî ð³çíèö³ îö³íîê
ì³æ ð³çíèìè â³êîâèìè íå ñïîñòåð³ãàºòüñÿ. Öå çóìîâëåíî
äâîìà ÷èííèêàìè. Ç îäíîãî áîêó, îö³íêè ôàêò³â äèñêðè-
ì³íàö³¿ ó ïðîôåñ³éí³é òà àäì³í³ñòðàòèâí³é ñôåð³ ñòîñó-
þòüñÿ íèí³øí³õ âèðîáíè÷èõ òà àäì³í³ñòðàòèâíèõ ³íñòè-
òóò³â, ç ÿêèìè ìàþòü ñïðàâó âñ³ â³êîâ³ ãðóïè ãðîìàäÿí.
À ç ³íøîãî áîêó, ìîâí³ ïðåôåðåíö³¿, ÿê³ âïëèâàþòü íà
îö³íêó ôàêò³â äèñêðèì³íàö³¿ òà ìîâí³ ïðàêòèêè ó ð³çíèõ
â³êîâèõ ãðóï, ïðî ùî éøëîñÿ ðàí³øå, ñóòòºâî íå â³äð³ç-
íÿþòüñÿ, õî÷à ñåðåä ìîëîä³ ñïîñòåð³ãàºòüñÿ äåùî âèùèé
ð³âåíü âîëîä³ííÿ óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ, àëå íèæ÷èé ð³âåíü
¿¿ âèêîðèñòàííÿ ó ïóáë³÷íèõ ñôåðàõ.

À òîìó çà íàÿâíîñò³ äåÿêèõ ïðîáëåì â îñâ³òí³é ñôåð³
òà ñôåð³ ñï³ëêóâàííÿ ç àäì³í³ñòðàòèâíèìè îðãàíàìè
ó ðîñ³éñüêîìîâíîãî íàñåëåííÿ Óêðà¿íè ãîâîðèòè ïðî ìàñî-
âèé ÷è ñèñòåìíèé õàðàêòåð ìîâíî¿ äèñêðèì³íàö³¿ ðîñ³éñü-
êîìîâíîãî íàñåëåííÿ íå äîâîäèòüñÿ. Äîêàçîì öüîãî º äàí³
ùîäî îö³íîê ôàêò³â ìîâíî¿ äèñêðèì³íàö³¿.

Àäæå ÿêáè ôàêòè äèñêðèì³íàö³¿ çà ìîâíîþ îçíàêîþ
ìàëè ìàñîâèé ³ ñèñòåìíèé õàðàêòåð (³ ùîäî íîñ³¿â óêðà¿íñü-
êî¿ ìîâè, ³ ùîäî íîñ³¿â ðîñ³éñüêî¿), òî âèùèé ð³âåíü öèõ
îö³íîê áóâ áè õàðàêòåðíèé äëÿ êðàéí³õ ó ìîâíîìó ïëàí³
ðåã³îí³â – ðîñ³éñüêîìîâíîãî íàñåëåííÿ â Çàõ³äí³é Óêðà¿í³,
äå äîì³íóº óêðà¿íñüêà ìîâà, òà óêðà¿íîìîâíîãî – â Äîíáàñ³
é Êðèìó, äå äîì³íóº ðîñ³éñüêà. À öüîãî íå ñïîñòåð³ãàºòüñÿ.

Íàâïàêè, â ñôåð³ çàãàëüíî¿ é ñïåö³àëüíî¿ îñâ³òè îö³íêè
ôàêò³â ìîâíî¿ äèñêðèì³íàö³¿ º íàéíèæ÷èìè â Çàõ³äí³é
Óêðà¿í³ òà Äîíáàñ³ é Êðèìó, ³ äåùî âèùèìè â Öåíòðàëü-
í³é Óêðà¿í³, Ï³âí³÷íîìó òà Ï³âäåííîìó Ñõîä³ (áåç Äîíáàñó
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Òàáëèöÿ 3.5
Îö³íêè ìåøêàíöÿìè ð³çíèõ ðåã³îí³â Óêðà¿íè

ð³âíÿ ôàêò³â äèñêðèì³íàö³¿ çà ìîâíèìè îçíàêàì,  %

Регіони України 

Чи стикалися Ви  особисто  
з фактами дискримінації Вас  
щодо мови спілкування? 
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І. При виборі загальноосвітньої 
школи, коли навчались у школі       

1.1. Так 0,5 2,0 3,1 0,0 
1.2. Ні 97,4 93,1 95,9 99,0 
1.3. Не визначилися 2,1 5,0 1,1 1,0 
ІІ. При вступі та навчанні у вищих 
чи середніх спеціальних 
навчальних закладах  

    

2.1. Так 1,1 4,8 3,5 1,2 
2.2. Ні 94,1 90,0 77,9 97,1 
2.3. Не визначилися 4,9 5,1 18,6 1,8 
ІІІ. При працевлаштуванні     
3.1. Так 1,6 4,0 2,0 0,5 
3.2. Ні 95,1 90,0 93,9 97,7 
3.3. Не визначилися 3,4 6,1 4,1 1,8 
ІV. На роботі (при виконанні  
службових обов’язків)     

4.1. Так 1,8 4,3 2,7 4,3 
4.2. Ні 93,7 88,9 92,7 91,2 
4.3. Не визначилися 4,5 6,9 4,5 4,5 
V. При вирішенні своїх проблем в 
органах місцевого самоврядування 
(місцевій Раді, адміністрації) 

    

5.1. Так 1,3 6,3 1,6 8,7 
5.2. Ні 93,8 85,7 93,4 84,8 
5.3. Не визначилися 4,9 8,0 5,0 6,5 
VI. При вирішенні своїх проблем  
в органах центральної державної 
влади (Верховній Раді, Уряді, 
міністерствах та відомствах) 

    

6.1. Так 1,6 3,5 1,4 3,6 
6.2. Ні 84,7 83,1 85,7 84,2 
6.3. Не визначилися 13,7 13,4 12,8 12,2 
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³ Êðèìó). Îñê³ëüêè îñòàíí³ ðåã³îíè íå º îäíîð³äíèìè â
ìîâíîìó ïëàí³, à àáñîëþòíà á³ëüø³ñòü ìåøêàíö³â òóò,
ÿê ìè ïîêàçàëè ðàí³øå, âîëîä³º â³ëüíî ³ óêðà¿íñüêîþ, ³
ðîñ³éñüêîþ ìîâàìè, ÿñíà ð³÷, ôàêòè ìîâíî¿ äèñêðèì³íà-
ö³¿ òóò íå ìîæóòü ìàòè ìàñîâîãî é ñèñòåìíîãî õàðàêòåðó.
Àíàëîã³÷íà ñèòóàö³ÿ ç îö³íêàìè ôàêò³â ìîâíî¿ äèñêðè-
ì³íàö³¿ ñïîñòåð³ãàºòüñÿ é ó ñôåð³ ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Àëå
ñàìå â öèõ ðåã³îíàõ çà ðîêè íåçàëåæíîñò³ ô³êñóþòü íàé-
âèù³ òåìïè óêðà¿í³çàö³¿ çàãàëüíî¿ òà ñïåö³àëüíî¿ îñâ³òè,
ùî é âåäå äî âèùîãî ð³âíÿ íåçàäîâîëåíîñò³ ³ ââàæàºòüñÿ
îáìåæåííÿì ïðàâ ïåâíèõ íåâåëèêèõ ãðóï ðîñ³éñüêîìîâ-
íîãî íàñåëåííÿ.

Ó Äîíáàñ³ òà â Êðèìó ñïîñòåð³ãàºòüñÿ íàéâèùèé ð³-
âåíü îö³íîê ìîâíî¿ äèñêðèì³íàö³¿ ó âèð³øåíí³ ïðîáëåì
ãðîìàäÿí â îðãàíàõ ì³ñöåâî¿ âëàäè òà ñàìîâðÿäóâàííÿ,
ÿê ³ â Öåíòðàëüí³é Óêðà¿í³ òà Ï³âí³÷íîìó Ñõîä³. ßê ìè
âæå çàçíà÷àëè öå ïîâ’ÿçàíî ³ç ïðèøâèäøåíîþ óêðà¿í³-
çàö³ºþ ä³ëîâî¿ äîêóìåíòàö³¿, ùî âèêëèêàº çàðàç íàéá³ëü-
øå íåçàäîâîëåííÿ ñåðåä ðîñ³éñüêîìîâíîãî íàñåëåííÿ öèõ
ðåã³îí³â, îñîáëèâî ò³º¿ ÷àñòèíè, ÿêà ïîãàíî âîëîä³º óêðà¿íñü-
êîþ ìîâîþ. Áî äåðæàâí³ ñëóæáîâö³ Äîíáàñó òà Êðèìó,
çâ³ñíî æ, ñï³ëêóþòüñÿ ç ãðîìàäÿíàìè ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ
³ íå ìîæóòü (ÿê ðîñ³éñüêîìîâí³) âäàâàòèñÿ äî äèñêðèì³-
íàö³¿ ðîñ³éñüêîìîâíîãî íàñåëåííÿ öèõ ðåã³îí³â.

Òàêèì ÷èíîì, ïðîáëåìà ÷óòëèâ³øîãî ñòàâëåííÿ äî
³íòåðåñ³â ðîñ³éñüêîìîâíîãî íàñåëåííÿ Äîíáàñó é Êðèìó
òà ³íøèõ ðåã³îí³â Ï³âäåííîãî Ñõîäó Óêðà¿íè, à òàêîæ
âèêîðèñòàííÿ ðîñ³éñüêî¿ ìîâè â ä³ëîâ³é äîêóìåíòàö³¿ öèõ
ðåã³îí³â, à íå ïðîáëåìà ñòàòóñó ìîâ, ïîòðåáóº äåòàëüí³-
øîãî àíàë³çó é óðàõóâàííÿ â ä³ÿëüíîñò³ çàêîíîäàâ÷î¿ òà
âèêîíàâ÷î¿ âëàäè â Óêðà¿í³.



Ðîçä³ë ²V

ÑÒÀÂËÅÍÍß ÃÐÎÌÀÄßÍ ÄÎ ÇÍÀ×ÈÌÎÑÒ²

ÌÎÂÍÈÕ ÏÐÎÁËÅÌ ÒÀ ÑÒÀÒÓÑÓ ÌÎÂ

Â ÓÊÐÀ¯Í²

4.1. Çíà÷èì³ñòü ìîâíèõ ïðîáëåì ó ñòðóêòóð³
ñîö³àëüíèõ ïðîáëåì ãðîìàäÿí: ðåã³îíàëüí³

òà ñîö³àëüíî-äåìîãðàô³÷í³ îñîáëèâîñò³

Äîñèòü íèçüêèé ð³âåíü îö³íîê äèñêðèì³íàö³¿ ãðîìàäÿí
çà ìîâíîþ îçíàêîþ â óñ³õ ñôåðàõ æèòòºä³ÿëüíîñò³, åòí³÷-
íèõ òà ðåã³îíàëüíèõ ãðóïàõ çóìîâëþº ð³âåíü àêòóàëüíîñò³
(çíà÷èìîñò³) ìîâíèõ ïðîáëåì ó ìàñîâ³é ñâ³äîìîñò³ ãðîìà-
äÿí âçàãàë³ òà ð³âí³ çíà÷èìîñò³ öèõ ïðîáëåì ñåðåä ³íøèõ
ñîö³àëüíî-ïîë³òè÷íèõ òà ñîö³àëüíî-êóëüòóðíèõ ïðîáëåì
äåðæàâè.

Ïðè öüîìó çíà÷èì³ñòü ìîâíèõ ïðîáëåì ð³äêî äîñë³äæó-
ºòüñÿ â ñîö³îëîã³÷íèõ äîñë³äæåííÿõ, à òîìó é ìåòîäîëîã³ÿ
òà ìåòîäèêà òàêèõ äîñë³äæåíü ðîçðîáëåíà  íåäîñòàòíüî.
Á³ëüø³ñòü ñîö³îëîã³÷íèõ äîñë³äæåíü ñïðÿìîâàí³ íà ïðÿì³
îö³íêè çíà÷èìîñò³ ïåâíèõ îá’ºêò³â, “îñíîâíèì ìåòîäîì
ðåºñòðàö³¿ ìàñîâî¿ ñâ³äîìîñò³ ÿêèõ âèñòóïàº óñâ³äîìëåííÿ
ñóá’ºêòîì ñâî¿õ îö³íîê ³ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî íèõ äîñë³äíè-
êó â ïåðåá³ãó ìîâíîãî ³íòåðâ’þ ÷è ìàñîâîãî îïèòóâàííÿ...

Ðàçîì ³ç òèì âàæêî ïîãîäèòèñÿ ç îïåðàö³éíîþ ðåäóê-
ö³ºþ ìàñîâî¿ ñâ³äîìîñò³ ìîëîä³ ò³ëüêè äî óñâ³äîìëåíî¿,
ðàö³îíàë³çîâàíî¿ ³ âåðáàë³çîâàíî¿ îö³íêè. Çâ³ñíî, íåìî-
æëèâî íå âðàõîâóâàòè òðóäíîù³â âèÿâëåííÿ åìîö³éíèõ
êîìïîíåíò³â ìàñîâî¿ ñâ³äîìîñò³ â ïðîöåñ³ âåðáàë³çîâà-
íèõ îïèòóâàíü”...1  Õî÷à â ñîö³îëîã³¿ ïðàö³ òà äîçâ³ëëÿ
_______________
1 Âèøíÿê À. Ìàñîâîå ñîçíàíèå ìîëîäåæè: ñîäåðæàíèå, ñòðóêòóðà,
ìåòîäèêà èçó÷åíèÿ // Ôîðìèðîâàíèå ìèðîâîççðåí÷åñêîé êóëüòóðû
ìîëîäåæè. – Ê.: Íàóêîâà äóìêà, 1990. – Ñ. 258–259.
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òàê³ ìåòîäèêè âæå çàñòîñîâóþòü. Íà æàëü, ó ïðîáëåì³
äîçâ³ëëÿ ÷åðåç â³äñóòí³ñòü ìåòîäèêè òà åìï³ðè÷íîãî ìàòå-
ð³àëó ìè âèìóøåí³ îáìåæèòèñÿ êîãí³òèâíèì ð³âíåì îö³-
íîê çíà÷èìîñò³ ìîâíèõ ïðîáëåì, õî÷à âîíè é çàëåæí³
â³ä äîì³íàíòíèõ ñóñï³ëüíèõ íîðì. Àíàë³ç ðåçóëüòàò³â
òðàâíåâîãî îïèòóâàííÿ ãðîìàäÿí 2007 ðîêó ïîêàçóº, ùî
ñåðåä ïðîáëåì, ÿê³ íàéá³ëüøå õâèëþþòü íàøèõ ñï³ââ³ò-
÷èçíèê³â (² ãðóïà – õâèëþþòü ïîíàä ïîëîâèíó ãðîìàäÿí)
éäóòü ïðîáëåìè, ïîâ’ÿçàíí³ ³ç çàäîâîëåííÿì ¿õí³õ íàéïðî-
ñò³øèõ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ ïðîáëåì (äèâ. òàáë. 4.1)

Регіони України У держави, як і у людини, існує 
безліч проблем. Які з них, на Ваш 
погляд, в нинішніх умовах  
є найбільш важливими  
в нашій державі? У
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1. Підвищення загального рівня 
зарплат, пенсій, стипендій 61,4 56,2 56,9 70,2 61,4 

2. Боротьба з корупцією 61,1 68,8 61,8 62,6 50,9 
3. Поліпшення медичного 
обслуговування 53,6 46,7 51, 58,7 55,8 

4. Боротьба зі злочинністю 52,8 53,3 56,2 54,3 45,0 
5. Зниження цін на продукти 
харчування і товари першої 
необхідності 

50,4 40,1 49,2 55,7 54,4 

6. Зменшення плати за квартиру  
і комунальні послуги 49,7 39,3 45,0 56,3 57,9 

7. Підтримка сільського 
господарства 48,6 39,0 54,3 53,6 42,4 

8. Соціальний захист 
малозабезпечених, пенсіонерів, 
інвалідів 

44,2 35,0 44,3 48,0 47,5 

9. Подолання безробіття 40,8 47,0 42,6 40,7 32,4 
10. Пенсійна реформа 36,4 24,6 36,1 42,3 39,7 
11. Вирішення екологічних проблем, 
охорона природи 35,5 26,9 37,3 36,0 40,2 

Òàáëèöÿ 4.1
Çíà÷èì³ñòü ìîâíèõ ïðîáëåì ñåðåä ñîö³àëüíî-êóëüòóðíèõ

ïðîáëåì äëÿ ìåøêàíö³â ð³çíèõ ðåã³îí³â Óêðà¿íè,
% (òðàâåíü 2007 ðîêó)
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(ð³âåíü çàðïëàò òà ïåíñ³é, ñòàí ìåäè÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ
òà ð³âåíü ö³í íà ïðîäóêòè òà òîâàðè ïåðøî¿ íåîáõ³äíîñò³)
òà ïðîáëåì áåçïåêè (áîðîòüáè ç³ çëî÷èíí³ñòþ òà êîðóï-
ö³ºþ). Äðóãó çà çíà÷èì³ñòþ ãðóïó ïðîáëåì (ÿê³ õâèëþþòü
â³ä 33 äî 50% ãðîìàäÿí) òåæ ñòàíîâëÿòü ñîö³àëüíî-åêîíî-
ì³÷í³ ïðîáëåìè, àëå íå çàãàëüíîãî, à á³ëüø êîðïîðàòèâ-
íîãî õàðàêòåðó: ï³äòðèìêà ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà – çäå-
á³ëüøîãî õâèëþº ñåëÿí, ñîö³àëüíèé çàõèñò ìàëîçàáåçïå-
÷åíèõ, ïåíñ³îíåð³â òà ³íâàë³ä³â õâèëþº ö³ íåçàõèùåí³ ãðóïè
ãðîìàäÿí, ïëàòà çà êâàðòèðó ³ êîìóíàëüí³ ïîñëóãè –

Регіони України У держави, як і у людини, існує 
безліч проблем. Які з них,  
на Ваш погляд, в нинішніх умовах  
є найбільш важливими  
в нашій державі? У
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12. Прискорення темпів 
економічного розвитку країни 31,5 26,6 29,2 37,2 31,6 

13. Зменшення рівня соціального 
розшарування суспільства  
на бідних і багатих 

30,2 24,9 30,6 33,0 30,6 

14. Взаєморозуміння між Заходом  
та Сходом України 25,8 27,2 22,6 24,6 31,1 

15. Вступ України до ЄЕП із Росією, 
Білоруссю та Казахстаном 20,7 7,2 17,2 23,7 34,9 

16. Вирішення питання про статус 
російської мови в Україні 18,8 6,3 11,2 24,7 34,0 

17. Реформа системи освіти 18,6 16,3 19,3 20,2 17,4 
18. Вступ України до ЄС 18,5 32,4 19,1 15,0 9,4 
19. Підтримка національної 
культури та української мови 15,8 27,8 18,0 11,5 7,0 

20. Забезпечення свободи слова  
та прав людини 15,6 17,8 16,8 14,8 12,9 

21. Удосконалення податкової 
системи 12,6 12,0 12,1 17,4 7,2 

22. Вступ України до НАТО 12,4 15,2 13,3 9,3 12,6 
23. Реформування політичної 
системи, адміністративна реформа 12,2 10,6 12,4 13,2 12,1 

24. Інші проблеми 1,7 2,3 1,9 0,8 2,1 
25. Не визначилися 1,4 3,2 1,6 0,8 0,5 
 

Ïðîäîâæåííÿ òàáëèö³ 4.1
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ìàëîçàáåçïå÷åíèõ ãðîìàäÿí (òèõ, õòî ìàº êâàðòèðó òà
êîìóíàëüí³ ïîñëóãè), ïîäîëàííÿ áåçðîá³òòÿ – áåçðîá³ò-
íèõ òà ¿õí³õ ð³äíèõ, ïåíñ³éíà ðåôîðìà – ïåíñ³îíåð³â ³
ëþäåé ïðåäïåíñ³éíîãî â³êó òîùî.

Âëàñíå ìîâí³ ïðîáëåìè íàëåæàòü äî ÷åòâåðòî¿ ãðóïè
çà çíà÷èì³ñòþ (ÿê³ õâèëþþòü â³ä 10% äî 20% ãðîìàäÿí
êðà¿íè â ö³ëîìó, ðàçîì ³ç ïðîáëåìàìè îñâ³òè, ãåîïîë³òè÷-
íèìè ïðîáëåìàìè (ªÑ, ÍÀÒÎ), ïðîáëåìàìè ñâîáîäè ñëîâà,
ïîë³òè÷íî¿ é àäì³í³ñòðàòèâíî¿ ñèñòåìè òà ïîäàòêîâî¿
ðåôîðìè. Òîáòî ìîâí³ ïðîáëåìè â ñó÷àñíîìó óêðà¿íñüêî-
ìó ñóñï³ëüñòâ³ îäíîçíà÷íî íå íàëåæàòü äî ÷èñëà ïåðøî÷åð-
ãîâèõ äëÿ ãðîìàäÿí óñ³õ ðåã³îí³â Óêðà¿íè (äèâ. òàáë. 4.1).

Ïðè öüîìó ð³çíèöÿ ó çíà÷èìîñò³ ð³çíèõ ïðîáëåì ³ç
ïðîïîíîâàíîãî ñïèñêó 23 ïðîáëåì ì³æ ãðîìàäÿíàìè ð³ç-
íèõ ðåã³îí³â äîñèòü íåçíà÷íà. Õî÷à ñåðåä ãðîìàäÿí Ï³âä-
íÿ òà Ï³âäåííîãî Ñõîäó º äåùî á³ëüø çíà÷èìèìè (ïîð³â-
íÿíî ³ç Çàõ³äíîþ Óêðà¿íîþ) ïðîáëåìè ï³äâèùåííÿ çàãàëü-
íîãî ð³âíÿ çàðïëàò òà ïåíñ³é, äëÿ ãðîìàäÿí Çàõ³äíî¿
Óêðà¿íè òà Öåíòðó á³ëüø çíà÷èì³ (ïîð³âíÿíî ç Äîíáàñîì)
ïðîáëåìè áîðîòüáè ç êîðóïö³ºþ òà áîðîòüáè ç³ çëî÷èíí³ñ-
òþ âçàãàë³. Îäíàê ïðè öüîìó â óñ³õ ðåã³îíàõ ö³ ïðîáëåìè
íàëåæàòü äî ïðîáëåì ïåðøîãî ïîðÿäêó. Ïðîáëåìè ï³ä-
òðèìêè ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà á³ëüø çíà÷èì³ äëÿ ìåø-
êàíö³â, ç îäíîãî áîêó, Öåíòðó òà Ï³âäíÿ, à íå Çàõîäó òà
Äîíáàñó ³ Êðèìó. Â öèõ ðåã³îíàõ âîíè íàâ³òü âõîäÿòü äî
ïðîáëåì ïåðøî¿,  à íå äðóãî¿ ãðóïè (ÿê çàãàëîì ó êðà¿í³)
çà ð³âíåì çíà÷èìîñò³. Àëå ð³çíèöÿ ì³æ êðàéí³ìè ðåã³î-
íàìè Óêðà¿íè â îö³íþâàíí³ öèõ ïðîáëåì íå ïåðåâèùóº
1,3–1,4 ðàçà.

Çîâñ³ì ³íøà ñèòóàö³ÿ ñïîñòåð³ãàºòüñÿ â îö³íêàõ çíà÷è-
ìîñò³ ìîâíèõ ³ äåÿêèõ ãåîïîë³òè÷íèõ ïðîáëåì äëÿ ãðîìà-
äÿí Óêðà¿íè.

Òàê, ïðîáëåìà âñòóïó Óêðà¿íè äî ªäèíîãî åêîíîì³÷-
íîãî ïðîñòîðó ðàçîì ³ç Ðîñ³ºþ, Á³ëîðóññþ òà Êàçàõñòàíîì
(ªÅÏ) õâèëþº 7% ãðîìàäÿí Çàõ³äíî¿ Óêðà¿íè ³ ìàéæå ó
5 ðàç³â (!) á³ëüøå – æèòåë³â Äîíáàñó òà Êðèìó. ² íàâïàêè,
ïðîáëåìà âñòóïó Óêðà¿íè äî ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó õâèëþº
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ìåøêàíö³â Çàõ³äíî¿ Óêðà¿íè ìàéæå óòðè÷³ á³ëüøå, í³æ
Äîíáàñó òà Êðèìó. Òîáòî çà ð³âíåì çíà÷èìîñò³ ïðîáëåìà
âñòóïó äî ªÅÏ ó Äîíáàñ³ òà Êðèìó âõîäèòü äî äðóãî¿-
òðåòüî¿ ãðóï, ÿê ³ ïðîáëåìà âñòóïó äî ªÑ ó Çàõ³äí³é Óêðà¿-
í³, à ïðîáëåìà âñòóïó â ªÑ ó Äîíáàñ³ òà Êðèìó òà ªÅÏ ó
Çàõ³äí³é Óêðà¿í³ çà çíà÷èì³ñòþ íå âõîäèòü íàâ³òü äî ï’ÿòî¿
ãðóïè.

Àíàëîã³÷íà ñèòóàö³ÿ ç³ çíà÷èì³ñòþ ð³çíèõ ìîâíèõ ïðîá-
ëåì â Óêðà¿í³. Àäæå ïðîáëåìà âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ïðî
ñòàòóñ ðîñ³éñüêî¿ ìîâè õâèëþº 34% ìåøêàíö³â Äîíáàñó
òà Êðèìó, äå öÿ ïðîáëåìà âõîäèòü äî äðóãî¿ ãðóïè çà
çíà÷èì³ñòþ, íà â³äì³íó â³ä Çàõ³äíî¿ Óêðà¿íè, äå öÿ ïðîá-
ëåìà íàëåæèòü äî ï’ÿòî¿ ãðóïè.

² íàâïàêè, ïðîáëåìà ï³äòðèìêè íàö³îíàëüíî¿ êóëüòóðè
òà óêðà¿íñüêî¿ ìîâè õâèëþº 7% æèòåë³â Äîíáàñó òà Êðè-
ìó é ó 4 ðàçè á³ëüøå – ìåøêàíö³â Çàõ³äíî¿ Óêðà¿íè.
ßêùî áðàòè ö³ äâ³ ìîâí³ ïðîáëåìè ðàçîì, òî â Çàõ³äí³é
Óêðà¿í³ ìîâí³ ïðîáëåìè ââàæàþòü ïð³îðèòåòíèìè 34%,
ó Öåíòð³ é íà Ï³âí³÷íîìó Ñõîä³ – 29%, íà Ï³âäí³ òà Ï³â-
äåííîìó Ñõîä³ – 36%, ó Äîíáàñ³ òà Êðèìó – 41%. Òîáòî
çà ñóìàðíîãî ðîçãëÿäó ìîâíà ïðîáëåìàòèêà íå äóæå ðîçä³-
ëÿº ðåã³îíè Óêðà¿íè çà îö³íêàìè çíà÷èìîñò³, îäíàê ñóò-
òºâî â³äð³çíÿþòüñÿ ïð³îðèòåòè ðîçâ’ÿçàííÿ öèõ ìîâíèõ
ïðîáëåì.

Ïðî öå ìè âæå ãîâîðèëè ïðè àíàë³ç³ ñîö³îêóëüòóðíî¿
äèíàì³êè ðåã³îí³â Óêðà¿íè çà ðîêè íåçàëåæíîñò³. Ðàçîì
³ç òèì íå ìîæíà íå áà÷èòè, ùî â äåÿêèõ ñôåðàõ “ð³çíèöÿ
ó ñòàâëåíí³ ãðîìàäÿí ð³çíèõ ðåã³îí³â º çíà÷íîþ. Îñîáëèâî
öå ñòîñóºòüñÿ íèçêè ãåîïîë³òè÷íèõ ïðîáëåì, îá’ºäíàíèõ
ó äâà êîìïëåêñè:

1) äèôåðåíö³àö³ÿ ìîâíèõ ïðàêòèê ð³çíèõ ðåã³îí³â
Óêðà¿íè ³ ñòàâëåííÿ äî ñòàòóñó ðîñ³éñüêî¿ ìîâè;

2) âåñü êîìïëåêñ ïèòàíü ùîäî ãåîïîë³òè÷íîãî âèáîðó
Óêðà¿íè ³ îñîáëèâî òèõ, ùî ñòîñóþòüñÿ â³äíîñèí ³ç Ðîñ³-
ºþ...”2.
_______________
2 Âèøíÿê Î.². Ñîö³îêóëüòóðíà äèíàì³êà ïîë³òè÷íèõ ðåã³îí³â Óêðà¿íè.
Ñîö³îëîã³÷íèé ìîí³òîðèíã: 1994–2006. – Ñ. 183.
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Öÿ ð³çíèöÿ ó ñòàâëåíí³ ãðîìàäÿí ð³çíèõ ðåã³îí³â Óêðà¿-
íè äî íàïðÿì³â ãåîïîë³òè÷íîãî âèáîðó ³ ðîçâ’ÿçàííÿ ìîâ-
íèõ ïðîáëåì â³äáèâàºòüñÿ íà îö³íêàõ ¿õíüî¿ çíà÷èìîñò³
(òî÷í³øå, çíà÷èìîñò³ ¿õí³õ ñêëàäîâèõ) ó ìàñîâ³é ðàö³îíà-
ë³çîâàí³é ñâ³äîìîñò³ æèòåë³â ð³çíèõ ðåã³îí³â.

Ïðè öüîìó, ÿê ïîêàçóº çàãàëüíîíàö³îíàëüíå ìîí³òî-
ðèíãîâå äîñë³äæåííÿ 2007 ðîêó, ñòàòèñòè÷íî çíà÷èìî¿
â³äì³ííîñò³ â îö³íö³ ìîâíèõ ïðîáëåì ì³æ ð³çíèìè ïîêî-
ë³ííÿìè (âåëèêèìè â³êîâèìè ãðóïàìè) ãðîìàäÿí Óêðà¿íè
íå ñïîñòåð³ãàºòüñÿ (äèâ. òàáë. 4.2), áî ìîâí³ ïðàêòèêè
ïðè çì³íè ïîêîë³íü ïðèíöèïîâî íå çì³íèëèñÿ, çì³íèëîñÿ
ò³ëüêè ê³ëüê³ñíå ñï³ââ³äíîøåííÿ ì³æ óêðà¿íîìîâíèì ³
ðîñ³éñüêîìîâíèì íàñåëåííÿì íà êîðèñòü îñòàííüîãî.

Òàáëèöÿ 4.2
Çíà÷èì³ñòü ìîâíèõ ïðîáëåì ñåðåä ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ

òà ñîö³àëüíî-êóëüòóðíèõ ïðîáëåì äëÿ ð³çíèõ åòí³÷íèõ
òà â³êîâèõ ãðóï ãðîìàäÿí, % (òðàâåíü 2007 ðîêó)

Етнічні 
групи Вікові групи У держави, як і у людини існує безліч 

проблем. Які з них, на Ваш погляд,  
в нинішніх умовах є найбільш 
важливі у нашій державі? 

У
кр
аї
нц
і 

Ро
сі
ян
и 

18
–2

9 
ро
кі
в 

30
–5

4 
ро
кі
в 

55
 р
ок
ів

  
і б
іл
ьш

е 

1. Підвищення загального рівня 
зарплат, пенсій, стипендій 60,8 64,4 65,6 59,7 61,0 

2. Боротьба з корупцією 61,6 59,0 59,3 69,8 57,2 
3. Поліпшення медичного 
обслуговування 53,6 54,0 50,0 54,4 54,9 

4. Боротьба зі злочинністю 52,3 54,8 58,0 51,3 51,3 
5. Зниження цін на продукти 
харчування і товари першої 
необхідності 

50,5 49,7 49,5 48,3 53,9 

6. Зменшення плати за квартиру  
і комунальні послуги 48,6 56,2 47,5 50,6 50,1 

7. Підтримка сільського 
господарства 48,9 46,0 40,2 51,6 50,3 

8. Соціальний захист 
малозабезпечених, пенсіонерів, 
інвалідів 

43,6 46,0 34,9 41,5 54,4 

9. Подолання безробіття 43,0 33,1 42,5 42,6 37,1 
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Íàòîì³ñòü â³äì³ííîñò³ â îö³íêàõ çíà÷èìîñò³ òàêèõ ìîâ-
íèõ ïðîáëåìè, ÿê ñòàòóñ ðîñ³éñüêî¿ ìîâè òà ï³äòðèìêà
óêðà¿íñüêî¿ ìîâè ì³æ åòí³÷íèìè óêðà¿íöÿìè òà åòí³÷íè-
ìè ðîñ³ÿíàìè Óêðà¿íè ³ñíóº (åòí³÷í³ ðîñ³ÿíè ìàéæå âäâ³÷³
÷àñò³øå ââàæàþòü çíà÷èìîþ ïðîáëåìó ñòàòóñó ðîñ³éñüêî¿
ìîâè â Óêðà¿í³, í³æ åòí³÷í³ óêðà¿íö³, à åòí³÷í³ óêðà¿íö³
ïîð³âíÿíî ç åòí³÷íèìè ðîñ³ÿíàìè ââàæàþòü âäâ³÷³ âàæëè-

Етнічні 
групи Вікові групи У держави, як і у людини існує безліч 

проблем. Які з них, на Ваш погляд,  
в нинішніх умовах є найбільш 
важливі у нашій державі? 
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10. Пенсійна реформа 35,4 40,1 20,4 31,5 54,2 
11. Вирішення екологічних проблем, 
охорона природи 35,7 35,6 36,9 38,2 30,7 

12. Прискорення темпів 
економічного розвитку країни 31,6 31,4 35,7 32,1 27,6 

13. Зменшення рівня соціального 
розшарування суспільства на бідних 
і багатих 

30,9 28,2 30,9 31,5 27,8 

14. Взаєморозуміння між Заходом  
та Сходом України 24,8 28,8 24,6 27,0 24,9 

15. Вступ України до ЄЕП із Росією, 
Білоруссю та Казахстаном 15,9 37,6 16,8 19,7 24,9 

16. Вирішення питання про статус 
російської мови в Україні 14,2 36,7 19,6 19,3 17,4 

17. Реформа системи освіти 18,6 18,1 25,1 21,0 10,5 
18. Вступ України до ЄС 19,6 13,3 20,1 21,2 13,6 
19. Підтримка національної 
культури та української мови 17,9 8,8 15,8 16,9 14,2 

20. Забезпечення свободи слова  
та прав людини 15,9 13,8 18,1 17,9 10,7 

21. Удосконалення податкової 
системи 12,5 12,7 15,3 15,0 7,3 

22. Вступ України до НАТО 12,7 11,6 13,1 13,5 10,4 
23. Реформування політичної 
системи, адміністративна реформа 12,8 9,3 12,6 13,1 10,7 

24. Інші проблеми 1,4 2,5 1,3 1,7 2,1 
25. Не визначилися 1,7 0,6 0,8 1,3 2,1 

 

Ïðîäîâæåííÿ òàáëèö³ 4.2
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â³øîþ ïðîáëåìîþ ï³äòðèìêó óêðà¿íñüêî¿ ìîâè (äèâ.
òàáë. 4.2). Îäíàê ì³æåòí³÷í³ â³äì³ííîñò³ â îö³íêàõ
çíà÷èìîñò³ îêðåìèõ ìîâíèõ ïðîáëåì âñå îäíî ñóòòºâî
ìåíø³, í³æ ì³æðåã³îíàëüí³. Öå º ñâ³ä÷åííÿì òîãî, ùî
ìîâí³ ïðîáëåìè º íå ò³ëüêè ðåçóëüòàòîì ì³æåòí³÷íî¿
äèôåðåíö³àö³¿, à çóìîâëåí³ á³ëüø ãëèáèííèìè ìîâíîêóëü-
òóðíèìè ïðîöåñàìè â ³ñòîðè÷íîìó ðîçâèòêó ð³çíèõ ðåã³î-
í³â Óêðà¿íè. 

Àíàëîã³÷íà ñèòóàö³ÿ ùîäî îö³íîê çíà÷èìîñò³ ìîâíèõ
ïðîáëåì ñåðåä ³íøèõ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ ³ ñîö³àëüíî-
êóëüòóðíèõ ïðîáëåì ñïîñòåð³ãàºòüñÿ çà äàíèìè ëèïíå-
âîãî, 2007 ðîêó, çàãàëüíîíàö³îíàëüíîãî ïåðåäâèáîð÷îãî
îïèòóâàííÿ 11 òèñ. ãðîìàäÿí, ïðîâåäåíîãî ô³ðìîþ “Þê-
ðåéí³àí ñîö³îëîäæ³ ñåðâ³ñ”, Êè¿âñüêèì ì³æíàðîäíèì
³íñòèòóòîì ñîö³îëîã³¿ òà ô³ðìîþ “ÑÎÖ²Ñ” (äèâ. òàáë. 4.3),
õî÷à ñàì³ îö³íêè äåùî â³äð³çíÿþòüñÿ, àäæå äî êàðòêè
öüîãî îïèòóâàííÿ áóëî âêëþ÷åíî 34 ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷-
í³, ïîë³òè÷í³ òà ñîö³àëüíî-êóëüòóðí³ ïðîáëåìè, à íå 23,
ÿê äî ïîïåðåäíüîãî.

Çá³ëüøåííÿ ê³ëüêîñò³ ïðîáëåì äëÿ îö³íþâàííÿ ïðèçâå-
ëî äî òîãî, ùî îáèäâ³ ìîâí³ ïðîáëåìè â Óêðà¿í³ – ïèòàí-
íÿ ñòàòóñó ðîñ³éñüêî¿ ìîâè òà ï³äòðèìêè íàö³îíàëüíî¿
êóëüòóðè ³ óêðà¿íñüêî¿ ìîâè – çà îö³íêàìè ïîòðàïèëè
äî ï’ÿòî¿ ãðóïè ïðîáëåì (ÿê³ õâèëþþòü ï³ä ÷àñ âèáîð÷î¿
êàìïàí³¿ â³ä 5 äî 10% ãðîìàäÿí). Îäíàê ð³çíèöÿ â îö³í-
êàõ çíà÷èìîñò³ öèõ ïðîáëåì ì³æ ðåã³îíàìè Óêðà¿íè (ÿê,
äî ðå÷³, ³ â îö³íêàõ çíà÷èìîñò³ ãåîïîë³òè÷íèõ ïðîáëåì,
îêð³ì ÍÀÒÎ) çàëèøèëàñü. Àäæå çà äàíèìè âåëèêîãî çà
âèá³ðêîþ îïèòóâàííÿ òðüîõ ñîö³îëîã³÷íèõ ñòðóêòóð 3%
æèòåë³â Äîíáàñó òà Êðèìó â³äíîñÿòü äî ÷èñëà âàæëèâèõ
ïðîáëåìó ï³äòðèìêè íàö³îíàëüíî¿ êóëüòóðè òà óêðà¿íñü-
êî¿ ìîâè, à â Çàõ³äí³é Óêðà¿í³ òàêèõ âèÿâèëîñÿ ó 6 ðàç³â
á³ëüøå. ² íàâïàêè, 3% æèòåë³â Çàõ³äíî¿ Óêðà¿íè ââàæà-
þòü çíà÷èìîþ ïðîáëåìó ñòàòóñó ðîñ³éñüêî¿ ìîâè â Óêðà¿í³,
à â Äîíáàñ³ òà Êðèìó – ó ñ³ì ðàç³â á³ëüøå. Çàãàëîì îáèäâ³
ìîâí³ ïðîáëåìè ðàçîì ââàæàº çíà÷èìèìè ïðàêòè÷íî ð³â-
íà ê³ëüê³ñòü ãðîìàäÿí Óêðà¿íè, ùî ïîâí³ñòþ â³äîáðàæàº
òåíäåíö³¿ ïîïåðåäíüîãî îïèòóâàííÿ.
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Òàáëèöÿ 4.3
Çíà÷èì³ñòü ìîâíèõ ïðîáëåì ñåðåä ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ

òà ñîö³àëüíî-êóëüòóðíèõ ïðîáëåì äëÿ æèòåë³â ð³çíèõ
ðåã³îí³â Óêðà¿íè, % (ëèïåíü 2007 ðîêó)

Регіони України 
Які проблеми, на Вашу думку, мають 
бути в центрі виборчої кампанії, 
позицію партій та блоків з яких  
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1. Підвищення загального рівня 
зарплат, пенсій, стипендій 56,1 57,0 52,5 58,4 57,7 

2. Забезпечення економічного 
зростання 53,5 46,9 48,5 58,9 60,5 

3. Подолання безробіття 48,4 55,2 46,7 49,6 43,0 
4. Поліпшення медичного 
обслуговування 46,1 42,0 44,8 49,0 48,1 

5. Соціальний захист малозабезпечених 42,0 42,5 38,8 48,2 38,0 
6. Зниження цін на продукти і товари 
першої необхідності 41,8 39,6 38,5 44,9 45,2 

7. Боротьба зі злочинністю 38,1 39,2 41,0 39,9 30,1 
8. Боротьба з корупцією 33,3 33,8 34,4 33,5 30,7 
9. Здійснення пенсійної реформи  32,7 34,9 29,6 33,8 33,9 
10. Земельна реформа, підтримка 
сільського господарства  24,1 26,6 23,5 24,6 21,6 

11. Реформування житлово-
комунального господарства 24,0 20,1 22,6 23,0 31,2 

12. Зниження рівня соціального 
розшарування у суспільстві на бідних 
та багатих 

23,4 20,9 22,3 28,5 20,6 

13. Охорона материнства і дитинства  22,7 22,6 22,4 23,4 22,5 
14. Повернення втрачених заощаджень 
Ощадбанку СРСР 21,8 20,7 23,9 19,6 22,5 

15. Підтримка вітчизняного виробника 21,3 23,2 20,4 23,9 17,5 
16. Розв’язання екологічних проблем, 
охорона природи  18,7 13,7 16,1 20,7 25,0 

17. Удосконалення податкової системи 18,4 17,3 16,6 21,1 18,6 
18. Забезпечення доступу людей до 
вищої освіти 16,8 15,7 17,8 15,8 17,6 

19. Подолання моральної кризи в 
суспільстві  12,9 14,0 13,6 12,1 11,8 

20. Боротьба з олігархами 12,9 14,1 14,5 12,4 9,9 
21. Повернення у державну власність 
незаконно приватизованих підприємств 12,3 9,5 14,4 11,5 12,5 
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Регіони України 
Які проблеми, на Вашу думку, мають 
бути в центрі виборчої кампанії, 
позицію партій та блоків з яких  
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22. Освітня реформа, вдосконалення 
шкільної освіти 11,3 11,0 10,7 11,3 13,9 

23. Вступ України до ЄЕП із Росією, 
Білоруссю та Казахстаном 10,6 2,8 5,7 13,4 22,0 

24. Підтримка національної 
культури та української мови 8,6 19,2 8,5 5,5 2,8 

25. Забезпечення прав і свобод людини 8,6 8,4 8,0 9,0 9,0 
26. Розвиток демократії в суспільстві, 
можливість для людей впливати на 
владу 

8,4 11,5 7,0 7,2 9,4 

27. Реформування політичної 
системи, адміністративна реформа 8,1 9,5 8,7 6,5 7,9 

28. Вирішення питання статусу 
російської мови в Україні 8,1 3,1 3,7 7,5 20,6 

29. Вступ України до Європейського 
Союзу 7,6 15,6 7,5 5,0 3,7 

30. Забезпечення свободи слова 5,8 7,9 6,1 5,0 4,7 
31. Надання регіонам, місцевій владі 
більших повноважень  4,0 3,0 3,0 3,9 7,0 

32. Розвиток фізичної культури і 
спорту  3,8 4,5 3,7 3,6 3,6 

33. Вступ України до НАТО 3,6 6,7 3,2 3,1 2,0 
34. Подолання конфлікту релігійних 
конфесій  2,4 4,1 2,0 2,1 1,8 

35. Інше 1,9 2,3 2,1 2,3 0,8 
36. Не визначилися 3,6 2,8 5,3 3,0 2,4 

 

Ïðîäîâæåííÿ òàáëèö³ 4.3

Àíàëîã³÷í³ òåíäåíö³¿ ñïîñòåð³ãàþòüñÿ ³ ïðè îö³íþâàíí³
çíà÷èìîñò³ ìîâíèõ ïðîáëåì ó ëèïíåâîìó 2007 ðîêó îïèòó-
âàíí³ ãðîìàäÿí Óêðà¿íè ð³çíèõ â³êîâèõ òà åòí³÷íèõ ãðóï
(äèâ. òàáë. 4.4).

Á³ëüø äåòàëüíèé  àíàë³ç çíà÷èìîñò³ ìîâíèõ ïðîáëåì ó
äîñë³äæåíí³ çà âåëèêîþ âèá³ðêîþ ì³æ äåñÿòèë³òí³ìè
ïîêîë³ííÿìè óêðà¿íñüêèõ ãðîìàäÿí ïîêàçóº, ùî ñóòòºâî¿
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1. Підвищення загального 
рівня зарплат, пенсій, 
стипендій 

55,9 56,9 55,2 54,8 53,0 55,3 55,3 60,3 

2. Забезпечення 
економічного зростання 52,4 58,7 57,4 53,7 55,8 55,7 53,1 50,5 

3. Подолання безробіття 49,4 42,8 51,0 53,0 52,3 48,0 45,6 43,8 
4. Поліпшення медичного 
обслуговування 45,6 47,8 49,0 42,6 43,6 45,9 44,1 52,6 

5. Соціальний захист 
малозабезпечених 42,0 40,9 49,0 36,5 39,5 42,2 41,3 48,8 

6. Зниження цін на 
продукти і товари першої 
необхідності 

41,6 43,9 38,4 39,4 40,0 40,1 42,8 45,9 

7. Боротьба зі 
злочинністю 39,2 33,8 32,9 36,9 40,2 39,6 38,2 36,6 

8. Боротьба з корупцією 33,5 32,7 28,4 34,1 34,0 36,8 31,7 30,3 
9. Здійснення пенсійної 
реформи  32,4 34,3 29,7 20,3 23,2 25,8 39,0 50,9 

10. Земельна реформа, 
підтримка сільського 
господарства  

24,6 20,4 30,0 20,7 24,5 24,3 24,4 26,4 

11. Реформування 
житлово-комунального 
господарства 

23,3 27,9 21,6 25,3 24,5 25,6 24,3 21,0 

12. Зниження рівня 
соціального 
розшарування у 
суспільстві на бідних та 
багатих 

23,4 23,9 21,3 22,3 23,5 22,8 22,9 25,2 

13. Охорона материнства 
і дитинства  22,5 23,2 25,8 28,2 28,4 22,8 20,3 15,6 

14. Повернення 
втрачених заощаджень 
Ощадбанку СРСР 

22,0 20,9 21,0 10,5 15,4 20,3 26,5 34,0 

15. Підтримка 
вітчизняного виробника 21,1 21,7 26,5 21,2 23,0 23,3 22,1 18,1 

 

Òàáëèöÿ 4.4
Çíà÷èì³ñòü ìîâíèõ ïðîáëåì ñåðåä ð³çíèõ

ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ òà ñîö³àëüíî-êóëüòóðíèõ ïðîáëåì
äëÿ îêðåìèõ åòí³÷íèõ òà â³êîâèõ ãðóï ãðîìàäÿí,

% (ëèïåíü 2007 ðîêó)
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16. Розв’язання 
екологічних проблем, 
охорона природи  

17,9 22,8 17,7 21,8 19,9 19,8 18,4 14,7 

17. Удосконалення 
податкової системи 18,2 19,1 18,4 20,1 22,2 20,4 18,4 12,7 

18. Забезпечення доступу 
людей до вищої освіти 16,9 16,0 17,7 25,1 18,4 16,6 14,3 10,3 

19. Подолання моральної 
кризи в суспільстві  13,0 12,4 11,0 13,1 12,9 13,2 14,0 11,5 

20. Боротьба з олігархами 13,2 11,9 11,3 12,9 13,8 14,0 13,0 11,4 
21. Повернення у 
державну власність 
незаконно 
приватизованих 
підприємств 

12,5 11,8 8,1 9,7 11,1 12,9 14,1 13,6 

22. Освітня реформа, 
вдосконалення шкільної 
освіти 

11,4 12,0 12,6 15,3 13,8 12,8 8,8 7,8 

23. Вступ України до 
ЄЕП із Росією, Білоруссю 
та Казахстаном 

8,7 19,7 13,5 8,0 9,1 11,4 11,3 12,8 

24. Підтримка 
національної культури 
та української мови 

9,7 3,7 5,5 9,1 8,2 8,8 8,9 8,0 

25. Забезпечення прав і 
свобод людини 8,5 8,9 10,3 10,7 10,2 8,3 7,8 6,3 

26. Розвиток демократії у 
суспільстві можливість 
для людей впливати на 
владу 

8,3 8,7 10,0 8,9 8,7 9,1 8,5 7,2 

27. Реформування 
політичної системи, 
адміністративна реформа 

8,3 6,7 7,7 7,7 8,4 9,8 8,1 6,9 

28. Вирішення питання 
статусу російської мови 
в Україні 

5,9 18,5 12,3 8,7 7,7 8,6 7,9 7,5 

29. Вступ України до 
Європейського Союзу 8,3 4,1 5,8 9,5 8,7 8,5 6,9 4,8 

30. Забезпечення свободи 
слова 6,1 5,0 4,5 7,5 6,8 4,8 6,7 3,8 

 
 

Ïðîäîâæåííÿ òàáëèö³ 4.4
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â³äì³ííîñò³ â öèõ îö³íêàõ ì³æ â³êîâèìè ãðóïàìè íå ñïî-
ñòåð³ãàºòüñÿ. À çà åòí³÷íèì ïîõîäæåííÿì ïðîáëåìà ï³ä-
òðèìêè íàö³îíàëüíî¿ êóëüòóðè òà óêðà¿íñüêî¿ ìîâè õâè-
ëþº 9%(!) åòí³÷íèõ óêðà¿íö³â ³ â 2,5 ðàçà ìåíøå – åòí³÷-
íèõ ðîñ³ÿí, à ïðîáëåìà ñòàòóñó ðîñ³éñüêî¿ ìîâè õâèëþº
6% åòí³÷íèõ óêðà¿íö³â ³ âòðè÷³ á³ëüøå åòí³÷íèõ ðîñ³ÿí.
Îäíàê íàâ³òü ñåðåä åòí³÷íèõ ðîñ³ÿí ïðîáëåìà ñòàòóñó
ðîñ³éñüêî¿ ìîâè íèí³ íå ïîòðàïëÿº äî ïåðøî¿ äåñÿòêè
çà çíà÷èì³ñòþ ñåðåä òðüîõ äåñÿòê³â âàæëèâèõ ïðîáëåì
äëÿ ãðîìàäÿí ³ äåðæàâè. Öå çóìîâëåíî íèçüêèì ð³âíåì
çàäîâîëåííÿ áàçîâèõ ñîö³àëüíèõ ïðîáëåì óêðà¿íñüêèõ ãðî-
ìàäÿí òà ïðîáëåì ¿õíüî¿ áåçïåêè. Îäíàê, âèõîäÿ÷è ç
òåîð³¿ àêòóàë³çàö³¿ ïîòðåá Ìàñëîó, çðîñòàííÿ ð³âíÿ çàäî-
âîëåííÿ áàçîâèõ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ òà áåçïåêîâèõ
ïðîáëåì ãðîìàäÿí íå ò³ëüêè íå ïðèçâåäå äî çíèæåííÿ
çíà÷èìîñò³ ïðîáëåì âèùîãî êóëüòóðíîãî ïîðÿäêó, à íàâ-
ïàêè, àêòóàë³çóº ¿õ. ² öüîãî íå ìîæíà íå âðàõîâóâàòè â
äåðæàâí³é ìîâí³é ïîë³òèö³.

Äî òîãî æ çíà÷èì³ñòü ìîâíî¿ ïðîáëåìè òðåáà â³äçíà÷è-
òè íå ò³ëüêè øëÿõîì ðàíæóâàííÿ ìîâíèõ ïðîáëåì ñåðåä
áàãàòüîõ ³íøèõ åêîíîì³÷íèõ, ñîö³àëüíèõ òà ïîë³òè÷íèõ

Етнічні групи Вікові групи Які проблеми, на Вашу 
думку, мають бути 
у центрі виборчої 
кампанії? У
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31. Надання регіонам, 
місцевій владі більших 
повноважень  

3,8 5,3 3,5 3,5 3,6 5,6 4,0 3,7 

32. Розвиток фізичної 
культури і спорту  3,8 3,7 3,9 6,4 3,6 3,5 3,1 2,3 

33. Вступ України  
до НАТО 3,9 2,3 1,9 3,8 3,6 4,5 3,6 2,9 

34. Подолання конфлікту 
релігійних конфесій  2,4 2,2 2,6 1,8 2,1 2,7 2,6 2,8 

35. Інше та  
не визначилися 5,7 4,6 4,2 5,5 5,4 5,4 6,6 4,9 

 

Ïðîäîâæåííÿ òàáëèö³ 4.4
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ïðîáëåì ãðîìàäÿí, à é ç îãëÿäó íà îö³íêè çíà÷èìîñò³
ìîâíèõ ïðîáëåì ó íàñåëåííÿ çàãàëîì.

Ëèïíåâå 2007 ðîêó çàãàëüíîíàö³îíàëüíå îïèòóâàííÿ
ô³ðìè “Þêðåéí³àí ñîö³îëîäæ³ ñåðâ³ñ”, ÊÌ²Ñ òà ñîö³î-
ëîã³÷íî¿ ñëóæáè “ÑÎÖ²Ñ” ïîêàçàëî (äèâ. òàáë. 4.5), ùî
ìîâíå ïèòàííÿ íå º äóæå âàæëèâèì äëÿ ãðîìàäÿí íå
ò³ëüêè ïîð³âíÿíî ç áàçîâèìè ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèìè òà
áåçïåêîâèìè ïðîáëåìàìè, à é ñàìå ïî ñîá³. Àäæå ìàéæå
ïîëîâèíà ãðîìàäÿí Óêðà¿íè (à â Öåíòðàëüí³é Óêðà¿í³,
Ï³âí³÷íîìó òà Ï³âäåííîìó Ñõîä³, Ï³âäí³ ïîíàä ïîëîâèíó)
ââàæàþòü, ùî ìîâíå ïèòàííÿ âçàãàë³ íå àêòóàëüíå, áî
êîæåí ãðîìàäÿíèí áåç òîãî ãîâîðèòü ò³ºþ ìîâîþ, ÿêîþ
õî÷å. Ùå òðåòèíà ãðîìàäÿí ïåâí³, ùî ìîâíå ïèòàííÿ
õî÷à é ïîòðåáóº ðîçâ’ÿçàííÿ, àëå ç öèì ìîæíà ïî÷åêàòè.
² ëèøå òðîõè á³ëüøå ï’ÿòî¿ ÷àñòèíè ââàæàº ìîâíå ïèòàí-
íÿ íåâ³äêëàäíèì, áî âîíî ïîòðåáóº íåãàéíîãî âèð³øåííÿ.
Îñîáëèâî íå àêòóàëüíîþ ïðîáëåìà ìîâè º äëÿ á³ë³íãâ³ñ-
òè÷íèõ ðåã³îí³â Öåíòðàëüíî¿ Óêðà¿íè, Ï³âí³÷íîãî òà Ï³â-
äåííîãî Ñõîäó, Ï³âäíÿ, äå êîæåí ñüîìèé-âîñüìèé ââàæàº
¿¿ àêòóàëüíîþ.

Регіони України 
Серед політиків точиться 
чимало суперечок щодо мовного 
питання, зокрема статусу 
російської мови. Наскільки його 
вирішення є важливим особисто 
для Вас? 
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1. Мовне питання – це 
невідкладна проблема, яка 
потребує негайного вирішення 

21,5 31,6 12,3 14,4 36,8 

2. Мовне питання потребує 
вирішення, але з цим треба 
почекати 

32,3 26,9 31,9 32,0 38,5 

3. Мовне питання взагалі не 
актуальне, кожен і без того 
говорить тією мовою, якою хоче 

46,1 41,5 55,8 53,6 27,4 

 

Òàáëèöÿ 4.5
Çíà÷èì³ñòü ìîâíèõ ïðîáëåì ñåðåä æèòåë³â

ð³çíèõ ðåã³îí³â Óêðà¿íè, % (ëèïåíü 2007 ðîêó)



Ðîçä³ë IV116

Íàéá³ëüø çíà÷èìèì ³ íàãàëüíèì ìîâíå ïèòàííÿ, ÿê
ïîêàçóº îïèòóâàííÿ, º äëÿ ãðîìàäÿí Êðèìó òà Äîíáàñó,
òóò ïîíàä òðåòèíó æèòåë³â ââàæàº éîãî íåâ³äêëàäíèì ³
ìàéæå 2/5 ââàæàþòü, ùî âîíî ïîòðåáóº ðîçâ’ÿçàííÿ, àëå
ç öèì ìîæíà ïî÷åêàòè. Îñê³ëüêè Êðèì òà Äîíáàñ çà
ìîâíèìè ïðàêòèêàìè º ìàéæå ñóö³ëüíî ðîñ³éñüêîìîâíèì
ðåã³îíîì,  äå äîñèòü, çíà÷íà ÷àñòèíà ìåøêàíö³â ïîãàíî
âîëîä³º äåðæàâíîþ óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ, òî éäåòüñÿ ïðî
âèð³øåííÿ ìîâíîãî ïèòàííÿ â ïëàí³ íàäàííÿ ðîñ³éñüê³é
ìîâ³ ñòàòóñó äðóãî¿ äåðæàâíî¿ ÷è îô³ö³éíî¿ ðåã³îíàëüíî¿
ìîâè, à äå-ôàêòî – ºäèíî¿ îô³ö³éíî¿ â öèõ ðåã³îíàõ Óêðà¿íè.

Íàé³ìîâ³ðí³øå, íåâ³äêëàäí³ñòü òà âàæëèâ³ñòü ìîâíîãî
ïèòàííÿ çîâñ³ì ïî-³íøîìó ðîçóì³þòü ãðîìàäÿíè Çàõ³äíî¿
Óêðà¿íè, äå òåæ ïîíàä ïîëîâèíó æèòåë³â ââàæàþòü, ùî
ìîâíå ïèòàííÿ ïîòðåáóº âèð³øåííÿ, ³ç íèõ ìàéæå òðå-
òèíà â³äíîñèòü éîãî äî íåâ³äêëàäíèõ ïðîáëåì, ÿê³ ïîòðå-
áóþòü íåãàéíîãî ðîçâ’ÿçàííÿ.

Òàêèì ÷èíîì, ìè áà÷èìî, ùî ìîâíå ïèòàííÿ º á³ëüø
àêòóàë³çîâàíèì ³ íàãàëüíèì äëÿ êðàéí³õ ó ìîâíèõ ïðàê-
òèêàõ ðåã³îí³â Óêðà¿íè, í³æ äëÿ Öåíòðó òà Ï³âäíÿ, äå
ïåðåâàæàº á³ë³íãâ³çì. Çà öèõ óìîâ ðîçðàõîâóâàòè íà ïðî-
ñò³ ð³øåííÿ äëÿ ðîçâ’ÿçàííÿ ìîâíèõ ïðîáëåì íå äîâî-
äèòüñÿ.

Òàáëèöÿ 4.6
Çíà÷èì³ñòü ìîâíèõ ïðîáëåì ñåðåä ð³çíèõ åòí³÷íèõ
òà â³êîâèõ ãðóï íàñåëåííÿ, % (òðàâåíü 2007 ðîêó)

Етнічні групи Вікові групи Серед політиків точиться 
чимало суперечок щодо мовного 
питання, зокрема статусу 
російської мови. Наскільки його 
вирішення є важливим 
особисто для Вас? У
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1. Мовне питання – це 
невідкладна проблема, яка 
потребує негайного вирішення 

19,4 31,4 25,5 22,7 28,0 13,4 

2. Мовне питання потребує  
свого вирішення, але з цим  
треба почекати 

32,1 34,1 28,4 27,8 37,0 33,5 

3. Мовне питання взагалі  
не актуальне, кожен і без того 
говорить тією мовою, якою хоче 

48,5 34,5 45,8 49,5 35,0 53,1 
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Íå âèïàäêîâî ñàìå äëÿ äâîìîâíèõ ãðîìàäÿí (äèâ.
òàáë. 4.6) çíà÷èì³ñòü ìîâíî¿ ïðîáëåìè â Óêðà¿í³ º íàé-
íèæ÷îþ, àäæå ïîíàä ïîëîâèíó äâîìîâíèõ ââàæàþòü éîãî
âçàãàë³ íåàêòóàëüíèì. Äåùî á³ëüø àêòóàëüíèì öå ïèòàí-
íÿ º äëÿ âèêëþ÷íî óêðà¿íîìîâíèõ ãðîìàäÿí ³ ùå á³ëüø
àêòóàëüíèì – äëÿ âèêëþ÷íî ðîñ³éñüêîìîâíèõ. Îäíàê
íàâ³òü ñåðåä âèêëþ÷íî ðîñ³éñüêîìîâíèõ ãðîìàäÿí ò³ëüêè
òðîõè á³ëüøå ÷âåðò³ (28%) â³äíîñÿòü ìîâíå ïèòàííÿ
äî íåâ³äêëàäíèõ ïðîáëåì, ÿê³ ïîòðåáóþòü íåãàéíîãî ðîç-
â’ÿçàííÿ. Â³äòàê íàìàãàííÿ ïðîðîñ³éñüêèõ ïîë³òè÷íèõ
ñèë â Óêðà¿í³ äðàìàòèçóâàòè ñèòóàö³þ íàâêîëî ñòàòóñó
ðîñ³éñüêî¿ ìîâè â Óêðà¿í³ é ðîçäìóõóâàòè ïîë³òè÷íó ³ñòå-
ð³þ ç öüîãî ïèòàííÿ ïîçáàâëåíå äîñòàòí³õ ï³äñòàâ. Íàâ³òü
ñåðåä åòí³÷íèõ ðîñ³ÿí (à íå çàãàëó ðîñ³éñüêîìîâíèõ ãðî-
ìàäÿí Óêðà¿íè), ìåíøå òðåòèíè ââàæàþòü ìîâíå ïèòàííÿ
íåâ³äêëàäíèì, òðåòèíà â³äçíà÷àº éîãî àêòóàëüí³ñòü, àëå
íå ââàæàº éîãî ïåðøî÷åðãîâèì, à òðåòèíà ïåâíà, ùî âîíî
âçàãàë³ íå àêòóàëüíå.

Îòæå, ïåðåâàæíà á³ëüø³ñòü ãðîìàäÿí Óêðà¿íè àáî ââà-
æàº ìîâíå ïèòàííÿ âçàãàë³ íåàêòóàëüíèì, àáî íå â³äíî-
ñèòü éîãî äî ÷èñëà ïåðøî÷åðãîâèõ. Ìîâí³ ïðîáëåìè (ñòàòó-
ñó ðîñ³éñüêî¿ ìîâè â Óêðà¿í³ òà ï³äòðèìêè óêðà¿íñüêî¿
ìîâè) íå âõîäÿòü äî êîëà ïð³îðèòåòíèõ ïðîáëåì, ÿê³ õâè-
ëþþòü æèòåë³â óñ³õ ðåã³îí³â Óêðà¿íè, äàëåêî ïîñòóïàþ-
÷èñü ïðîáëåìàì ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèì òà áåçïåêîâèì çà
ñâîºþ çíà÷èì³ñòþ. Îäíàê ïîòð³áíî âðàõîâóâàòè, ùî íåâè-
ñîêèé ð³âåíü àêòóàë³çàö³¿ ìîâíèõ ïðîáëåì ó ìàñîâ³é ñâ³äî-
ìîñò³ ãðîìàäÿí ïåðåâàæíî¿ á³ëüøîñò³ ðåã³îíàëüíèõ, åò-
í³÷íèõ, ë³íãâ³ñòè÷íèõ, ñîö³àëüíî-äåìîãðàô³÷íèõ ãðóï àæ
í³ÿê íå ñâ³ä÷èòü ïðî â³äñóòí³ñòü öèõ ïðîáëåì â óêðà¿íñü-
êîìó ñóñï³ëüñòâ³, ÿê ³ íèçüêèé ð³âåíü îö³íîê äèñêðèì³íà-
ö³¿ ãðîìàäÿí çà ìîâíîþ îçíàêîþ â ð³çíèõ ñôåðàõ æèòòº-
ä³ÿëüíîñò³. Ðàö³îíàë³çîâàí³ ïðÿì³ îö³íêè ðàíæóâàííÿ
ñîö³àëüíèõ ïðîáëåì òà ïðÿì³ ³íäèâ³äóàëüí³ ðàö³îíàë³çî-
âàí³ îö³íêè çíà÷èìîñò³ ìîâíîãî ïèòàííÿ ñâ³ä÷àòü ëèøå
ïðî òå, ùî ìîâí³ ïðîáëåìè, íà æàëü, íå óñâ³äîìëþþòüñÿ
ïåðåâàæíîþ á³ëüø³ñòþ ãðîìàäÿí, áî âîíè íå ìàþòü ³íäèâ³-
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äóàëüíîãî õàðàêòåðó. Ìàñîâà ³íäèâ³äóàëüíà ñâ³äîì³ñòü
ìîæå íå ô³êñóâàòè ïðîáëåìè ïîäàëüøî¿ “ðóñèô³êàö³¿”
ìîâíèõ ïðàêòèê íàñåëåííÿ Óêðà¿íè çà ðîêè íåçàëåæíîñ-
ò³, îñîáëèâî â Ï³âäåííî-Ñõ³äí³é Óêðà¿í³, Äîíáàñ³ òà Êðè-
ìó, íèçüêèé ð³âåíü âîëîä³ííÿ óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ â îêðå-
ìèõ ðåã³îíàõ êðà¿íè, ïðîáëåìè çàäîâîëåííÿ ìîâíèõ ïî-
òðåá ðîñ³éñüêîìîâíîãî íàñåëåííÿ. Îäíà÷å â³ä öüîãî ö³
ïðîáëåìè íå çíèêàþòü, à ëèøå ïîãëèáëþþòüñÿ. ² áåç
åôåêòèâíî¿ äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè ìîæóòü ïðèçâåñòè äî
íåãàòèâíèõ ïîë³òè÷íèõ ³ êóëüòóðíî-³äåîëîã³÷íèõ íàñë³äê³â.

Òàáëèöÿ 4.7
Çíà÷èì³ñòü ìîâíèõ ïðîáëåì äëÿ ïðåäñòàâíèê³â

ð³çíèõ â³êîâèõ ãðóï íàñåëåííÿ Óêðà¿íè,
% (òðàâåíü 2007 ðîêó)

Вікові групи Серед політиків точиться чимало 
суперечок щодо мовного питання, 
зокрема статусу російської мови. 
Наскільки його вирішення є особисто 
для Вас? 18
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1. Мовне питання – це невідкладна 
проблема, яка потребує негайного 
вирішення 

21,9 20,6 21,0 21,3 22,4 

2. Мовне питання потребує свого 
вирішення, але з цим треба почекати 32,5 34,5 32,3 31,8 31,1 

3. Мовне питання взагалі не актуальне, 
кожен і без того говорить тією мовою, 
якою хоче 

45,6 44,9 46,7 46,9 46,6 
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4.2. Àëüòåðíàòèâíèé ï³äõ³ä äî âèçíà÷åííÿ
ñòàòóñó ìîâ â Óêðà¿í³: ëåãêèõ ð³øåíü íåìàº

Íåçâàæàþ÷è íà íåïð³îðèòåòí³ñòü ìîâíèõ ïðîáëåì âçàãàë³
òà ñåðåä ³íøèõ ñîö³àëüíèõ ïðîáëåì ó ãðîìàäÿí Óêðà¿íè, âîíè
âñå îäíî ïîòðåáóþòü ðîçâ’ÿçàííÿ çà óìîâ ñîö³àëüíî-åêî-
íîì³÷íîãî ïîñòóïó óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâè. Îñîáëèâî öå
ñòîñóºòüñÿ òèõ ïðîáëåì, ùî ïîòðåáóþòü çàêîíîäàâ÷îãî
âðåãóëþâàííÿ ó ïðîô³ëüíîìó Çàêîí³ “Ïðî ìîâó â Óêðà¿í³”,
à òàêîæ ó Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè.

Äî òàêèõ ïðîáëåì ïåðåäîâñ³ì ìîæíà â³äíåñòè ïðîáëåìó
ñòàòóñó ðîñ³éñüêî¿ ìîâè â Óêðà¿í³, ÿêà º çíà÷èìîþ äëÿ
æèòåë³â Ï³âäåííî-Ñõ³äíî¿ Óêðà¿íè â øèðîêîìó ñåíñ³ é,
îñîáëèâî äëÿ òèõ, õòî ïðîæèâàº â Êðèìó òà Äîíáàñ³.
Âðàõîâóþ÷è ìàéæå ïîâíå äîì³íóâàííÿ ðîñ³éñüêî¿ ìîâè
â ïðèâàòíèõ ³ ïóáë³÷íèõ ïðàêòèêàõ ãðîìàäÿí ó öèõ ðåã³î-
íàõ, äîñèòü íèçüêèé ð³âåíü âîëîä³ííÿ äåðæàâíîþ óêðà¿íñü-
êîãî ìîâîþ, ï³ä ÷àñ óñ³õ âèáîð÷èõ êàìïàí³é ïåâíà ÷àñòè-
íà ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é ³ áëîê³â çáèðàº ï³äïèñè ùîäî ïðîâå-
äåííÿ ðåôåðåíäóìó ïðî íàäàííÿ ðîñ³éñüê³é ìîâ³ ñòàòóñó
äðóãî¿ äåðæàâíî¿ â Óêðà¿í³, âèñòóïàº çà íàäàííÿ ðîñ³éñü-
ê³é ìîâ³ ñòàòóñó äðóãî¿ äåðæàâíî¿ ÷è ïðèíàéìí³ ñòàòóñó
îô³ö³éíî¿ â îêðåìèõ ðåã³îíàõ Óêðà¿íè, äå â ìîâíèõ ïðàê-
òèêàõ ðîñ³éñüêà ìîâà ïåðåâàæàº àáî äîì³íóº. Îäíà÷å äî
ðåàëüíèõ ðåôåðåíäóì³â òà çì³íè Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè
ùîäî ñòàòóñó ðîñ³éñüêî¿ ìîâè ñïðàâà íå äîõîäèòü, áî
ñèòóàö³ÿ â ö³é öàðèí³ âèãëÿäàº íå òàê ïðîñòî, ÿê äåêîìó
çäàºòüñÿ.

Ïîë³òè÷í³ ë³äåðè, á³ëüø³ñòü ãðîìàäñüêîñò³ é åêñïåðò³â
ââàæàþòü, ùî ìàñîâà ñâ³äîì³ñòü ãðîìàäÿí º àëüòåðíàòèâ-
íîþ, â³äòàê ãðîìàäÿíè ÷³òêî ðîçïîä³ëÿþòüñÿ ó ñòàâëåíí³
äî ñòàòóñó ðîñ³éñüêî¿ ìîâè íà ÷îòèðè ãðóïè:

– òèõ, õòî ââàæàº, ùî óêðà¿íñüêà ìîâà â Óêðà¿í³ ïî-
âèííà ìàòè ºäèíèé ñòàòóñ äåðæàâíî¿ çà ãàðàíòóâàííÿ
ïðàâ íà îñâ³òó òà ðîçâèòîê ðîñ³éñüêîìîâíèõ ãðîìàäÿí
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òà ïðåäñòàâíèê³â ìîâíèõ ìåíøèí, ÿê öå ïåðåäáà÷åíî ÷èí-
íîþ Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè â³ä 1996 ðîêó;

– òèõ, õòî ââàæàº, ùî ò³ëüêè óêðà¿íñüêà ìîâà ìîæå
ìàòè ñòàòóñ äåðæàâíî¿, àëå ðîñ³éñüê³é ìîâ³ é ³íøèì ìî-
âàì ìåíøèí òðåáà íàäàòè ïðàâî çäîáóâàòè ñòàòóñ îô³ö³é-
íî¿ â òèõ ðåã³îíàõ Óêðà¿íè, äå öüîãî âèìàãàº á³ëüø³ñòü
æèòåë³â;

– òèõ, õòî ââàæàº, ùî â Óêðà¿í³ äåðæàâíèé ñòàòóñ
ìàþòü ìàòè äâ³ ìîâè – óêðà¿íñüêà òà ðîñ³éñüêà, ÿê ìîâè,
ÿêèìè â Óêðà¿í³ ðîçìîâëÿþòü ìàéæå 100% ãðîìàäÿí;

– òèõ, õòî íå âèçíà÷èâñÿ ñòîñîâíî ñòàòóñó ðîñ³éñüêî¿
ìîâè ÷è âçàãàë³ íå ö³êàâèòüñÿ öèì ïèòàííÿì.

Çà àëüòåðíàòèâíîãî ï³äõîäó äî âèð³øåííÿ ïðîáëåìè
ñòàòóñó ðîñ³éñüêî¿ ìîâè â Óêðà¿í³, ÿê ïîêàçóþòü ðåçóëü-
òàòè âåëèêîãî (11 òèñ. ðåñïîíäåíò³â) ëèïíåâîãî 2007 ðîêó
çàãàëüíîíàö³îíàëüíîãî îïèòóâàííÿ ãðîìàäÿí Óêðà¿íè,
ïðîâåäåíîãî ô³ðìîþ “Þêðåéí³àí ñîö³îëîäæ³ ñåðâ³ñ”,
Êè¿âñüêèì ì³æíàðîäíèì ³íñòèòóòîì ñîö³îëîã³¿ òà ñîö³î-
ëîã³÷íîþ ñëóæáîþ “ÑÎÖ²Ñ”, öÿ ïðîáëåìà íå ìàº ïðîñòî-
ãî ðîçâ’ÿçêó.

Àäæå, ÿê ïîêàçóþòü ðåçóëüòàòè îïèòóâàííÿ (äèâ.
òàáë. 4.8), òðîõè ïîíàä òðåòèíó ãðîìàäÿí Óêðà¿íè ââà-
æàþòü, ùî óêðà¿íñüêà ìîâà ìàº áóòè (ÿê çàðàç) ºäèíîþ
äåðæàâíîþ, àëå ñë³ä çàáåçïå÷óâàòè ïðàâà ãðîìàäÿí íà
îñâ³òó é çàäîâîëåííÿ ïîòðåá ðîçìîâëÿòè ðîñ³éñüêîþ ìî-
âîþ òà ìîâàìè íàö³îíàëüíèõ ìåíøèí, òðîõè á³ëüø ÿê
÷âåðòü ââàæàþòü, ùî óêðà¿íñüêà ìîâà ìàº áóòè ºäèíîþ
äåðæàâíîþ, àëå ðîñ³éñüê³é òà ³íøèì ìîâàì òðåáà íàäàòè
ñòàòóñó îô³ö³éíî¿ â òèõ ðåã³îíàõ, äå öüîãî âèìàãàº á³ëüø³ñòü
ìåøêàíö³â. ² íàðåøò³, òðîõè ìåíø çà òðåòèíó íàñåëåííÿ
Óêðà¿íè ââàæàº, ùî â Óêðà¿í³ ìàº áóòè äâ³ äåðæàâí³ ìîâè –
óêðà¿íñüêà òà ðîñ³éñüêà, çà íåçíà÷íî¿ ÷àñòêè íåâèçíà÷å-
íèõ. Òîáòî æîäåí ³ç àëüòåðíàòèâíèõ âàð³àíò³â âèð³øåííÿ
ïðîáëåìè ñòàòóñó ðîñ³éñüêî¿ ìîâè (äåðæàâíèé, îô³ö³éíèé
ðåã³îíàëüíèé òà çàáåçïå÷åííÿ ïðàâ ðîñ³éñüêîìîâíèõ ãðî-
ìàäÿí çà ºäèíî¿ äåðæàâíî¿ – óêðà¿íñüêî¿) íå êîðèñòóºòüñÿ
ï³äòðèìêîþ áîäàé 40% ãðîìàäÿí. Õî÷à ôîðìàëüíî áëèçüêî
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3/5 ãðîìàäÿí Óêðà¿íè âèñòóïàþòü çà íàäàííÿ ðîñ³éñü-
ê³é ìîâ³ ñòàòóñó äåðæàâíî¿ ÷è ðåã³îíàëüíî¿ îô³ö³éíî¿,
îäíàê çâ³äñè çîâñ³ì íå âèïëèâàº, ùî ïðèõèëüíèêè äåð-
æàâíîãî ñòàòóñó ðîñ³éñüêî¿ ìîâè â Óêðà¿í³ ãîòîâ³ ï³ä-
òðèìàòè íàäàííÿ ¿é ñòàòóñó ðåã³îíàëüíî¿ îô³ö³éíî¿.

Ïðè öüîìó íå ìîæíà íåõòóâàòè òèì, ùî ïîë³òè÷í³
ðåã³îíè â Óêðà¿í³ ìàþòü ùîäî ñòàòóñó ðîñ³éñüêî¿ ìîâè
ïðèíöèïîâî ïðîòèëåæí³ ïîçèö³¿ (äèâ. òàáë. 4.8).

Àäæå 2/3 æèòåë³â Êðèìó òà Äîíáàñó çà àëüòåðíà-
òèâíîãî âèáîðó ï³äòðèìóþòü ïîëîæåííÿ, ùî â Óêðà¿í³
ìàº áóòè äâ³ äåðæàâí³ ìîâè – óêðà¿íñüêà òà ðîñ³éñüêà,
ùå ÷âåðòü ââàæàº, ùî óêðà¿íñüêà ìîâà ìàº áóòè ºäèíîþ
äåðæàâíîþ, àëå ðîñ³éñüê³é ìîâ³ òà ³íøèì ìîâàì òðåáà
íàäàòè ñòàòóñó îô³ö³éíî¿ â òèõ ðåã³îíàõ, äå öüîãî âèìà-

Регіони України 

Яким, на Ваш погляд, має бути 
статус основних мов в Україні? 
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1. Українська мова має бути  
(як зараз) єдиною державною, але 
мають забезпечуватися права грома-
дян на освіту та задоволення потреб 
спілкування російською мовою  
та мовами національних меншин 

36,6 69,0 46,9 24,3 6,7 

2. Українська мова має бути 
єдиною державною, але російській 
та іншим мовам треба надати 
статусу офіційної в тих регіонах,  
де цього вимагає більшість громадян 

27,1 20,7 26,1 34,6 24,5 

3. В Україні має бути дві державні 
мови – українська та російська  31,4 5,9 19,8 37,1 66,4 

4. Не визначилися та інше 4,8 4,3 7,3 4,1 2,4 
 

Òàáëèöÿ 4.8
Ñòàâëåííÿ ãðîìàäÿí Óêðà¿íè äî àëüòåðíàòèâíèõ âàð³àíò³â

ðîçâ’ÿçàííÿ ìîâíîãî ïèòàííÿ â Óêðà¿í³,
% (ëèïåíü 2007 ðîêó)
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ãàº á³ëüø³ñòü ãðîìàäÿí, ³ ò³ëüêè ìåíøå 7% – çà óêðà¿íñü-
êó ìîâó ÿê ºäèíó äåðæàâíó ïðè çàáåçïå÷åíí³ ïðàâà ãðîìà-
äÿí íà îñâ³òó òà çàäîâîëåííÿ ïîòðåá ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ
òà ìîâàìè íàö³îíàëüíèõ ìåíøèí. Ïðîòèëåæíà ñèòóà-
ö³ÿ ñïîñòåð³ãàºòüñÿ â Çàõ³äí³é Óêðà¿í³, äå ïîíàä 2/3 ãðîìà-
äÿí ï³äòðèìóþòü íèí³øí³é ñòàòóñ óêðà¿íñüêî¿ ìîâè
ÿê ºäèíî¿ äåðæàâíî¿ áåç íàäàííÿ ðîñ³éñüê³é ìîâ³ ÿêîãîñü
ñòàòóñó, ï’ÿòà ÷àñòèíà ï³äòðèìóº íàäàííÿ ðîñ³éñüê³é
òà ³íøèì ìîâàì ìåíøèí ñòàòóñó îô³ö³éíî¿ â îêðåìèõ
ðåã³îíàõ ³ ìåíøå 6% – çà äâ³ äåðæàâí³ ìîâè – óêðà¿íñüêó
òà ðîñ³éñüêó. Ñèòóàö³ÿ â äâîõ ³íøèõ ïîë³òè÷íèõ ðåã³îíàõ
Óêðà¿íè â³äð³çíÿºòüñÿ äåùî ìåíøå, õî÷à âñå îäíî â ïåðå-
âàæíî óêðà¿íîìîâí³é Öåíòðàëüí³é Óêðà¿í³ òà Ï³âí³÷íîìó
Ñõîä³ çà óêðà¿íñüêó ìîâó ÿê ºäèíó äåðæàâíó âèñòóïàº
ìàéæå ïîëîâèíà ãðîìàäÿí, à íà Ï³âäåííîìó Ñõîä³ ³ Ï³â-
äí³ (áåç Äîíáàñó òà Êðèìó) òàêèõ âèÿâèëîñÿ âäâ³÷³ ìåíøå.
² íàâïàêè, íà Ï³âäí³ òà Ï³âäåííîìó Ñõîä³ çà äâ³ äåðæàâí³
ìîâè âèñòóïàþòü 37% ãðîìàäÿí, à â Öåíòð³ òà Ï³âí³÷íîìó
Ñõîä³ ìàéæå âäâ³÷³ ìåíøå.

Òàêèì ÷èíîì, íå ò³ëüêè íà ð³âí³ ìîâè ñï³ëêóâàííÿ ãðî-
ìàäÿí, à é íà ð³âí³ ñòàâëåííÿ äî ñòàòóñó ðîñ³éñüêî¿ ìîâè
â Óêðà¿í³ ñïîñòåð³ãàºòüñÿ äóæå ñóòòºâà äèôåðåíö³àö³ÿ
æèòåë³â ð³çíèõ ðåã³îí³â. À òîìó áóäü-ÿêèé ³ç âàð³àíò³â
âèð³øåííÿ ìîâíîãî ïèòàííÿ ïðè ¿õ ïðîòèñòàâëåíí³ ìîæå
ñïðè÷èíèòèñÿ äî ïîñèëåííÿ ïîë³òè÷íîãî ïðîòèñòîÿííÿ
³ ïîë³òè÷íîãî ðîçêîëó ðåã³îí³â Óêðà¿íè.

Çäàâàëîñü áè, ÿê ïîë³òè÷íèé êîìïðîì³ñ ìîæíà ðîçãëÿ-
äàòè âàð³àíò íàäàííÿ ðîñ³éñüê³é ìîâ³ ñòàòóñó îô³ö³éíî¿
â îêðåìèõ ðåã³îíàõ Óêðà¿íè, äå öüîãî âèìàãàº á³ëüø³ñòü
æèòåë³â. ² íå íàâ’ÿçóâàòè òèì ðåã³îíàì, äå öüîãî íå áàæàº
á³ëüø³ñòü ãðîìàäÿí, äåðæàâíîãî ÷è îô³ö³éíîãî ñòàòóñó
ðîñ³éñüêî¿ ìîâè.

Îäíàê, ïî-ïåðøå, ñàìå öåé âàð³àíò ñòàòóñó ðîñ³éñüêî¿
ìîâè ÿê îô³ö³éíî¿ â îêðåìèõ ðåã³îíàõ êîðèñòóºòüñÿ íàé-
ìåíøîþ ï³äòðèìêîþ ñåðåä çàïðîïîíîâàíèõ àëüòåðíàòèâ-
íèõ âàð³àíò³â, îñîáëèâî â êðàéí³õ ó ìîâíîìó ïëàí³ ðåã³î-
íàõ – Çàõ³äí³é Óêðà¿í³ òà Äîíáàñ³ é Êðèìó.
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Ïî-äðóãå, ÿê ïîêàçóþòü ðåçóëüòàòè îïèòóâàííÿ (äèâ.
òàáë. 4.9), ñåðåä åòí³÷íèõ ðîñ³ÿí Óêðà¿íè òà ñåðåä âèíÿò-
êîâî ðîñ³éñüêîìîâíèõ ãðîìàäÿí óñ³õ åòí³÷íèõ ãðóï òàêèé
âàð³àíò êîðèñòóºòüñÿ çà àëüòåðíàòèâíîãî ï³äõîäó ï³äòðèì-
êîþ ò³ëüêè òðîõè á³ëüø ÿê ÷âåðòþ ãðîìàäÿí.

Òàáëèöÿ 4.9
Ñòàâëåííÿ ð³çíèõ åòí³÷íèõ òà ìîâíèõ ãðóï ãðîìàäÿí

Óêðà¿íè äî àëüòåðíàòèâíèõ âàð³àíò³â âèð³øåííÿ
ìîâíîãî ïèòàííÿ, % (ëèïåíü 2007 ðîêó)

Á³ëüø³ñòü åòí³÷íèõ ðîñ³ÿí Óêðà¿íè òà âèêëþ÷íî ðî-
ñ³éñüêîìîâíèõ ãðîìàäÿí âèñòóïàþòü çà òå, ùîáè â Óêðà¿-
í³ áóëî äâ³ äåðæàâí³ ìîâè – óêðà¿íñüêà òà ðîñ³éñüêà, òîä³
ÿê ïîíàä 60% óêðà¿íîìîâíèõ ãðîìàäÿí – “çà” óêðà¿íñüêó
ìîâó ÿê ºäèíó äåðæàâíó ïðè ãàðàíòóâàíí³ ïðàâ ðîñ³éñüêî-
ìîâíîãî íàñåëåííÿ, àëå áåç íàäàííÿ ðîñ³éñüê³é ìîâ³ ñòàòó-
ñó äåðæàâíî¿ ÷è îô³ö³éíî¿ â îêðåìèõ ðåã³îíàõ. Ïåâíîþ
ì³ðîþ êîìïðîì³ñíèé âàð³àíò ðîçâ’ÿçàííÿ ïèòàííÿ ñòàòóñó

Етнічні групи Мовні групи 

Яким, на Ваш погляд, має бути 
статус основних мов в Україні? 
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1. Українська мова має бути (як 
зараз) єдиною державною, але 
мають забезпечуватися права 
громадян на освіту та задоволення 
потреб спілкуватися російською 
мовою та мовами національних 
меншин 

42,0 12,3 23,0 60,4 12,5 30,1 

2. Українська мова має бути 
єдиною державною, але 
російській та іншим мовам треба 
надати статусу офіційної в тих 
регіонах, де цього вимагає 
більшість громадян 

27,3 26,0 26,9 22,0 27,0 33,6 

3. В Україні має бути дві державні 
мови – українська та російська  25,9 57,2 45,0 11,9 57,0 31,2 

4. Не визначилися та інше 4,9 4,5 5,1 5,7 3,5 5,1 
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ðîñ³éñüêî¿ ìîâè ï³äòðèìóþòü ëèøå äâîìîâí³ ãðîìàäÿíè,
à íå âèíÿòêîâî óêðà¿íîìîâí³ ÷è ðîñ³éñüêîìîâí³.

Íå ñë³ä î÷³êóâàòè, ùî ïðîáëåìà ñòàòóñó ìîâ â Óêðà¿í³
âèð³øèòüñÿ ñàìà ïî ñîá³ â ðåçóëüòàò³ ïðèðîäíî¿ çì³íè
ïîêîë³íü, ÿê³ ïðîõîäèëè ñîö³àë³çàö³þ â ð³çí³ ³ñòîðè÷í³
ïåð³îäè ðîçâèòêó Óêðà¿íè, îñîáëèâî çà ðàäÿíñüêèõ ÷àñ³â
òà â ðîêè íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè. Àäæå, ÿê ïîêàçóþòü
ðåçóëüòàòè îïèòóâàííÿ íàñåëåííÿ Óêðà¿íè, çà óêðà¿íñüêó
ìîâó ÿê ºäèíó äåðæàâíó áåç íàäàííÿ ðîñ³éñüê³é äåðæàâ-
íîãî ÷è ðåã³îíàëüíîãî îô³ö³éíîãî ñòàòóñó âèñòóïàþòü
36% ãðîìàäÿí ïîõèëîãî â³êó (ñòàðøèõ çà 60 ðîê³â), ÿê³
íàðîäèëèñÿ çà ÷àñ³â ñòàë³íñüêîãî òîòàë³òàðèçìó, 37%
ãðîìàäÿí ñåðåäíüîãî â³êó (40–49 ðîê³â), ÿê³ íàðîäèëèñÿ
çà äîáè Õðóùîâà ³ Áðåæíºâà, ³ 38% ìîëîäèõ óêðà¿íö³â
â³êîì äî 30 ðîê³â, ÷èÿ ïîë³òè÷íà ñîö³àë³çàö³ÿ â³äáóâàëàñÿ
âæå çà ðîê³â íåçàëåæíîñò³ (äèâ. òàáë. 4.10).

Òàáëèöÿ 4.10
Ñòàâëåííÿ ïðåäñòàâíèê³â ð³çíèõ â³êîâèõ ãðóï íàñåëåííÿ

Óêðà¿íè äî àëüòåðíàòèâíèõ âàð³àíò³â âèð³øåííÿ
ìîâíîãî ïèòàííÿ â äåðæàâ³, %

Вікові групи 
Яким, на Ваш погляд, має бути 
статус основних мов в Україні? 
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1. Українська мова має бути (як 
зараз) єдиною державною, але 
мають забезпечуватися права грома-
дян на освіту та задоволення потреб 
спілкуватися російською мовою та 
мовами національних меншин 

38,1 34,9 36,6 38,0 35,6 

2. Українська мова має бути 
єдиною державною, але російській 
та іншим мовам треба надати 
статусу офіційної в тих регіонах, де 
цього вимагає більшість громадян 

25,5 27,8 2,1 27,7 26,9 

3. В Україні має бути дві державні 
мови – українська та російська 31,3 32,8 30,6 30,2 32,1 

4. Не визначилися та інші 5,2 4,5 4,7 4,1 5,5 
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Çà äåðæàâíèé ñòàòóñ ðîñ³éñüêî¿ ìîâè âèñòóïàþòü 32%
ãðîìàäÿí ïîõèëîãî â³êó, 31% – ñåðåäíüîãî â³êó (40–49 ðî-
ê³â) ³ 31% ìîëîä³. Íå â³äð³çíÿþòüñÿ â³ä íèõ ó ñâîºìó ñòàâ-
ëåíí³ äî ñòàòóñó ìîâ â Óêðà¿í³ é ³íø³ â³êîâ³ ãðóïè. À êîìïðî-
ì³ñíèé âàð³àíò âèð³øåííÿ ïðîáëåìè ñòàòóñó ìîâ â Óêðà¿í³
êîðèñòóºòüñÿ íàéìåíøîþ ï³äòðèìêîþ ñåðåä óñ³õ â³êîâèõ
ãðóï ãðîìàäÿí Óêðà¿íè.

Àíàëîã³÷í³ äàí³ áóëè îòðèìàíí³ é ó âåëèêîìó çàãàëüíî-
íàö³îíàëüíîìó îïèòóâàíí³ íàñåëåííÿ Óêðà¿íè, ïðîâåäå-
íîìó çà 16-òèñÿ÷íîþ âèá³ðêîþ â óñ³õ îáëàñòÿõ Óêðà¿íè,
ì³ñòàõ Êèºâ³ òà Ñåâàñòîïîë³ ó ãðóäí³ 2005 ðîêó íåçàëåæ-
íîþ ô³ðìîþ «Þêðåéí³àí ñîö³îëîäæ³ ñåðâ³ñ», Êè¿âñüêèì
ì³æíàðîäíèì ³íñòèòóòîì ñîö³îëîã³¿ òà Öåíòðîì «Óêðà¿íñü-
êå äåìîêðàòè÷íå êîëî» (äèâ. òàáë. 4.11–4.13), õî÷à òàì
ïèòàííÿ äåùî â³äð³çíÿëîñü â³ä ñôîðìóëüîâàíîãî â îïèòó-
âàíí³ 2007 ðîêó.

Òàáëèöÿ 4.11
Ñòàâëåííÿ æèòåë³â ð³çíèõ ðåã³îí³â Óêðà¿íè

äî àëüòåðíàòèâíèõ âàð³àíò³â âèð³øåííÿ
ìîâíîãî ïèòàííÿ â êðà¿í³, % (ãðóäåíü 2005 ðîêó)

Регіони України 

Якою має бути державна політика 
щодо статусу російської мови? 
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1. Цей статус має залишатися таким, 
як зараз визначено в Конституції, 
коли державною мовою є українська, 
але забезпечується  вільний розвиток 
російської мови 

73,5 56,9 31,5 9,9 

2. Потрібно дозволити регіональним 
громадам надавати російській мові 
статусу офіційної на територіях 
проживання цих громад 

9,6 15,1 17,6 12,0 

3. Треба надати російській мові 
статусу другої державної на всій 
території України 

8,3 19,1 47,6 74,8 

3. Інше та не визначилися 8,6 8,9 3,4 3,4 
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Îòæå, ìîæíà ñòâåðäæóâàòè, ùî ïðè ñïðîá³ àëüòåðíà-
òèâíîãî ïîë³òè÷íîãî ï³äõîäó äî ðîçâ’ÿçàííÿ ïèòàííÿ
ñòàòóñó ìîâ â Óêðà¿í³, îñîáëèâî ñòàòóñó ðîñ³éñüêî¿
ìîâè, æîäåí ³ç âàð³àíò³â íå ñïðèéìàºòüñÿ îäíîçíà÷íî
á³ëüø³ñòþ ãðîìàäÿí Óêðà¿íè. Òîìó áóäü-ÿê³ ñïðîáè ïðîâåñ-
òè ðåôåðåíäóì ñòîñîâíî íàäàííÿ ðîñ³éñüê³é ìîâ³ ñòàòóñó
äåðæàâíî¿ ÷è îô³ö³éíî¿ â Óêðà¿í³ (îñîáëèâî çà äîïîìîãîþ
ìàí³ïóëÿòèâíèõ ïèòàíü) íå äàäóòü áàæàíîãî ðåçóëüòàòó,
à ïðèçâåäóòü äî ïîë³òè÷íèõ ³ ðåã³îíàëüíèõ êîíôë³êò³â ³

Òàáëèöÿ 4.12
Ñòàâëåííÿ ð³çíèõ åòí³÷íèõ òà ìîâíèõ ãðóï ãðîìàäÿí

Óêðà¿íè äî àëüòåðíàòèâíèõ âàð³àíò³â âèð³øåííÿ ìîâíîãî
ïèòàííÿ â êðà¿í³, % (ãðóäåíü 2005 ðîêó)

Етнічні групи Мовні групи 

Якою має бути державна 
політика щодо статусу 
російської мови? 
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1. Цей статус має залиша-
тися таким, як зараз 
визначено в Конституції, 
коли державною мовою  
є українська, але 
забезпечується  вільний 
розвиток російської мови 

55,5 19,4 21,0 67,5 21,8 41,2 14,2 

2. Потрібно дозволити 
регіональним громадам 
надавати російській мові 
статусу офіційної на терто-
ріях проживання цих громад 

13,5 14,6 17,2 11,7 13,8 18,3 10,3 

3. Треба надати російській 
мові статусу другої держав-
ної на всій території України 

23,6 63,0 53,5 11,9 61,3 34,3 60,6 

3. Інше та не визначилися 7,4 3,0 8,3 8,8 3,0 6,1 14,8 
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äî ïîñèëåííÿ ïîë³òè÷íîãî ðîçêîëó Óêðà¿íè, íåçàëåæíî
â³ä ïîçèòèâíîãî ÷è íåãàòèâíîãî ãîëîñóâàííÿ â³äíîñíî¿
á³ëüøîñò³ ãðîìàäÿí íà öüîìó ðåôåðåíäóì³.

Àëå ìàñîâà ñâ³äîì³ñòü ãðîìàäÿí, ÿê ïîêàçóþòü äîñë³ä-
æåííÿ, íå º ëîã³÷íîþ, ïîñë³äîâíîþ é àëüòåðíàòèâíîþ.
Îäí³ é ò³ ñàì³ ãðîìàäÿíè, ùîá òàì íå äóìàëè ïîë³òèêè
òà åêñïåðòè, ìîæóòü îäíî÷àñíî ï³äòðèìóâàòè ³ óêðà¿íñüêó
ìîâó ÿê ºäèíó äåðæàâíó ç ãàðàíòóâàííÿì ïðàâ ³íøîìîâ-
íîãî (ïåðåâàæíî ðîñ³éñüêîìîâíîãî) íàñåëåííÿ, ³ íàäàííÿ
ðîñ³éñüê³é ìîâ³ ñòàòóñó îô³ö³éíîãî ÷è äåðæàâíîãî â Óêðà¿-
í³. À â³äòàê, ïðîáëåìó ñòàòóñó ìîâ òðåáà ðîçãëÿäàòè íå
ò³ëüêè çà àëüòåðíàòèâíîãî ï³äõîäó, à é çà øèðøîþ ñèñòå-
ìîþ ïîêàçíèê³â.

Òàáëèöÿ 4.13
Ñòàâëåííÿ ð³çíèõ â³êîâèõ ãðóï íàñåëåííÿ Óêðà¿íè

äî àëüòåðíàòèâíèõ âàð³àíò³â âèð³øåííÿ
ìîâíîãî ïèòàííÿ â êðà¿í³, % (ãðóäåíü 2005 ðîêó)

Вікові групи 

Якою має бути державна політика щодо 
статусу російської мови? 
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1. Цей статус має залишатися тиким, 
як зараз визначено в Конституції, коли 
державною мовою є українська, але 
забезпечується  вільний розвиток російської мови 

51,1 49,6 46,6 

2. Потрібно дозволити регіональним громадам 
надавати російській мові статусу офіційної на 
територіях проживання цих громад 

12,4 14,4 14,0 

3. Треба надати російській мові статусу другої 
державної на всій території України 29,2 30,6 31,2 

3. Інше та не визначилися 7,3 5,4 8,4 
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4.3. Ñòàâëåííÿ ãðîìàäÿí Óêðà¿íè
äî  ñòàòóñó ìîâ â Óêðà¿í³, îá´ðóíòóâàííÿ

çàâäàíü òà íàïðÿì³â äåðæàâíî¿ ìîâíî¿ ïîë³òèêè

Ïîïðè ôàêòè÷íó äâîìîâí³ñòü ñï³ëêóâàííÿ ãðîìàäÿí
Óêðà¿íè ðîñ³éñüêîþ òà óêðà¿íñüêîþ ìîâàìè òà äîì³íó-
âàííÿ îäí³º¿ ç íèõ ó ð³çíèõ ðåã³îíàõ Óêðà¿íè, Êîíñòèòó-
ö³ºþ Óêðà¿íè â³ä 1996 ðîêó äåðæàâíîþ â Óêðà¿í³ âèçíàíî
óêðà¿íñüêó ìîâó. Õî÷à ôàêòè÷íî ñòàòóñó äåðæàâíî¿ óêðà¿í-
ñüêà ìîâà ä³ñòàëà ùå çà ðàäÿíñüêèõ ÷àñ³â ó 1989 ðîö³,
êîëè â ñòàòò³ 2 “Çàêîíó Óêðà¿íñüêî¿ Ðàäÿíñüêî¿ Ñîö³àë³ñ-
òè÷íî¿ Ðåñïóáë³êè”, ÿêèé º ÷èíèì äîíèí³, ïðîãîëîøóâà-
ëîñÿ: “â³äïîâ³äíî äî Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íñüêî¿ ÐÑÐ (888–09)
äåðæàâíîþ ìîâîþ Óêðà¿íñüêî¿ Ðàäÿíñüêî¿ Ñîö³àë³ñòè÷íî¿
Ðåñïóáë³êè º óêðà¿íñüêà ìîâà”, îäíàê ó ñòàòò³ 4 öüîãî
Çàêîíó ðîñ³éñüê³é ìîâ³ áóëî íàäàíî ñòàòóñ ìîâè ì³æíà-
ö³îíàëüíîãî ñï³ëêóâàííÿ, ³ “Ìîâàìè ì³æíàö³îíàëüíîãî
ñï³ëêóâàííÿ â Óêðà¿íñüê³é ÐÑÐ º óêðà¿íñüêà, ðîñ³éñüêà
òà ³íø³ ìîâè. Óêðà¿íñüêà ÐÑÐ çàáåçïå÷óº â³ëüíå êîðèñ-
òóâàííÿ ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ ÿê ìîâîþ ì³æíàö³îíàëüíîãî
ñï³ëêóâàííÿ íàðîä³â Ñîþçó ÐÑÐ”3. ² õî÷à ÑÐÑÐ âæå 16 ðîê³â
ÿê ïðèïèíèâ ñâîº ³ñíóâàííÿ, îäíà÷å ö³º¿ ñòàòò³ àðõà¿÷-
íîãî Çàêîíó ïðî ìîâè í³õòî íå ñêàñîâóâàâ.

Çà ÷àñ³â íåçàëåæíîñò³ â Óêðà¿í³, ³ äî òà ï³ñëÿ ïðèéíÿò-
òÿ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè 1996 ðîêó, ó ï’ÿòè ñêëèêàííÿõ
Âåðõîâíî¿ Ðàäè áóëî çàðåºñòðîâàíî ê³ëüêà äåñÿòê³â ïðîåê-
ò³â íîâîãî Çàêîíó ïðî ìîâè â Óêðà¿í³, á³ëüø í³æ ó áóäü-
ÿê³é ³íø³é ñôåð³, ùî ï³äëÿãàº çàêîíîäàâ÷îìó ðåãóëþ-
âàííþ. Îäíà÷å æîäåí ³ç íèõ ç ïîë³òè÷íèõ ïðè÷èí ïðèé-
íÿòèé íå áóâ3.

À ñàìà òåìà ñòàòóñó ìîâ â Óêðà¿í³ âåñü ÷àñ º ïðåäìåòîì
æîðñòêî¿ ïîë³òè÷íî¿ áîðîòüáè, îñîáëèâî â ïåðåá³ãó âèáîð-
_______________
3 Ïðîåêòû Çàêîíîâ î ÿçûêàõ: ýêñïåðòíûé àíàëèç. – Ê.: Ôîíä ïîääåðæêè
ðóññêîé êóëüòóðû â Óêðàèíå (Ðóññêèé ôîíä), 2000. – 215 ñ.



Ñòàâëåííÿ ãðîìàäÿí äî çíà÷èìîñò³ ìîâíèõ ïðîáëåì òà ñòàòóñó ìîâ... 129

÷èõ êàìïàí³é. Õî÷à äåðæàâíèé ñòàòóñ óêðà¿íñüêî¿ ìîâè
ïðàêòè÷íî íå ñòàâèòüñÿ ï³ä ñóìí³â, àäæå, ÿê çàçíà÷àâ
Ì.Øóëüãà ùå 2000 ðîêó, “öå ïîëîæåííÿ íàéá³ëüøîþ
ì³ðîþ ââ³éøëî â ñóñï³ëüíó ñâ³äîì³ñòü ³ ùîäî íüîãî äîñÿã-
íóòî êîíñåíñóñ. Ïðî öå ñâ³ä÷àòü ³ âñ³ ïðîåêòè çàêîí³â,
ÿê³ ñüîãîäí³ ðîçãëÿäàþòüñÿ, ïðî öå ãîâîðÿòü é ³íø³ ôàê-
òè. Íàïðèêëàä, ï³ä ÷àñ ïðåçèäåíòñüêî¿ âèáîð÷î¿ êàìïàí³¿
ïðîãðàìè êàíäèäàò³â ïðèíöèïîâî ðîçõîäèëèñÿ ç ïèòàí-
íÿ ïðî ñòàòóñ ðîñ³éñüêî¿ ìîâè òà ìîâ íàö³îíàëüíèõ ìåí-
øèí. Àëå â ïèòàíí³ ïðî ñòàòóñ óêðà¿íñüêî¿ ìîâè í³ÿêèõ
ðîçá³æíîñòåé íå áóëî”4.

Â³äòàê ó á³ëüøîñò³ âèïàäê³â ñîö³îëîãè âèâ÷àþòü ëèøå
ïèòàííÿ ïðî ñòàâëåííÿ ãðîìàäÿí äî äåðæàâíîãî ÷è îô³-
ö³éíîãî ñòàòóñó ðîñ³éñüêî¿ ìîâè àáî ùîäî ðåã³îíàëüíîãî
ñòàòóñó ðîñ³éñüêî¿ ìîâè òà âíåñåííÿ â³äïîâ³äíèõ çì³í äî
Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè.

Ó íàøîìó äîñë³äæåíí³ ìè âèð³øèëè âèâ÷èòè ð³çí³
àñïåêòè ñòàâëåííÿ ãðîìàäÿí äî ñòàòóñó ìîâ â Óêðà¿í³
(äîñë³äæåííÿ òðàâíÿ 2007 ðîêó):

1) ñòàâëåííÿ ãðîìàäÿí äî ÷èííîãî êîíñòèòóö³éíîãî
ïîëîæåííÿ ïðî óêðà¿íñüêó ìîâó ÿê ºäèíó äåðæàâíó ïðè
ãàðàíòóâàíí³ ãðîìàäÿíàì ïðàâà íà â³ëüíå ñï³ëêóâàííÿ ³
ðîçâèòîê ³íøèìè ìîâàìè;

2) ñòàâëåííÿ ãðîìàäÿí äî òîãî, ùî âñ³ ìîâè â Óêðà¿í³
ïîâèíí³ ìàòè îäíàêîâèé ñòàòóñ ³ íåìà ïîòðåáè æîäí³é ìî-
â³ íàäàâàòè ñòàòóñó äåðæàâíî¿ ÷è îô³ö³éíî¿ çàêîíîäàâ÷î;

3) ñòàâëåííÿ ãðîìàäÿí äî íàäàííÿ ðîñ³éñüê³é ìîâ³
ñòàòóñó äðóãî¿ äåðæàâíî¿ â Óêðà¿í³;

4) ñòàâëåííÿ ãðîìàäÿí äî íàäàííÿ ðîñ³éñüê³é ìîâ³
ñòàòóñó ðåã³îíàëüíî¿ â òèõ ðåã³îíàõ, äå öüîãî áàæàº á³ëü-
ø³ñòü íàñåëåííÿ.

Öå äàëî ìîæëèâ³ñòü ïî-íîâîìó ïîãëÿíóòè íà ïðîáëå-
ìó ãðîìàäñüêî¿ äóìêè ùîäî ñòàòóñó ìîâ â Óêðà¿í³.

Ç’ÿñóâàëîñÿ (äèâ. òàáë. 4.12), ùî ç óñ³õ âàð³àíò³â ñòàòó-
ñó ìîâ â Óêðà¿í³ çà ì’ÿêîãî ðåéòèíãîâîãî âèáîðó ãðîìàäÿí
íàéá³ëüøîþ ï³äòðèìêîþ êîðèñòóºòüñÿ âàð³àíò ÷èííîãî
_______________
4 Òàì ñàìî.
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Регіони України 

Як Ви ставитеся до статусу  
мов в Україні? 
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1. В Україні українська мова має 
бути єдиною державною, але всім 
громадянам має бути гарантовано 
право на вільне спілкування і 
розвиток мовою, якою бажають 

     

1.1. Цілком схвально 53,6 80,2 69,6 42,6 19,0 
1.2. В основному схвально 19,0 14,3 18,6 21,0 21,2 
1.3. В основному не схвально 9,6 2,3 4,9 13,3 18,5 
1.4. Зовсім не схвально 10,8 0,9 1,6 15,6 27,6 
1.5. Не визначилися 7,1 2,3 5,3 7,5 13,7 
2. В Україні всі мови повинні мати 
однаковий статус і нема потреби 
надавати жодній мові статусу 
державної чи офіційної 

     

2.1. Цілком схвально 12,2 4,6 10,3 15,4 18,1 
2.2. В основному схвально 17,9 110,0 16,0 18,4 27,6 
2.3. В основному не схвально 18,4 16,3 19,3 23,0 13,0 
2.4. Зовсім не схвально 34,1 57,6 37,1 25,7 18,9 
2.5. Не визначилися 7,3 11,5 17,4 17,6 22,4 
3. Російській мові треба надати 
статусу другої державної  
в Україні як державі 

     

3.1. Цілком схвально 30,8 5,4 14,3 40,2 67,0 
3.2. В основному схвально 17,9 4,9 15,9 25,0 23,5 
3.3. В основному не схвально 11,7 10,9 18,7 11,2 2,2 
3.4. Зовсім не схвально 28,3 67,3 33,7 14,0 2,4 
3.5. Не визначилися 11,4 11,5 17,3 9,6 4,9 
4. Російській мові та мовам 
національних меншин треба надати 
статусу офіційних в окремих 
регіонах, де на цьому наполягає 
більшість громадян 

     

4.1. Цілком схвально 17,0 2,3 10,4 22,9 33,0 
4.2. В основному схвально 25,5 14,0 23,3 30,1 33,5 
4.3. В основному не схвально 14,8 17,5 17,7 14,1 8,6 
4.4. Зовсім не схвально 23,4 49,9 25,8 13,9 7,6 
4.5. Не визначилися 19,3 16,3 22,8 18,9 17,3 

 

Òàáëèöÿ 4.12
Ñòàâëåííÿ äî ñòàòóñó ìîâ â Óêðà¿í³
æèòåë³â ð³çíèõ ðåã³îí³â Óêðà¿íè, %
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ñòàòóñó ìîâ – â Óêðà¿í³ óêðà¿íñüêà ìîâà ìàº áóòè ºäèíîþ
äåðæàâíîþ ïðè ãàðàíòóâàíí³ âñ³ì ãðîìàäÿíàì ïðàâà íà
â³ëüíå ñï³ëêóâàííÿ ³ ðîçâèòîê ìîâîþ, ÿêîþ âîíè áàæàþòü.
Ïî-ïåðøå, ñàìå öåé âàð³àíò ö³ëêîì ñõâàëèëè ïîíàä ïîëî-
âèíó (53,6%) ãðîìàäÿí, à çàãàëîì ï³äòðèìàëè 72,6%;
íå ñõâàëèëè 20,4% ãðîìàäÿí. Ïî-äðóãå, æîäåí ³íøèé
âàð³àíò íå ä³ñòàâ íå ò³ëüêè ïîâíî¿ ï³äòðèìêè ïîëîâèíè
ãðîìàäÿí, é çàãàëîì ï³äòðèìêè á³ëüø ÿê 50% íàñåëåííÿ.

Ç ³íøèõ âàð³àíò³â íàéá³ëüøîþ ï³äòðèìêîþ êîðèñòó-
ºòüñÿ íàäàííÿ ðîñ³éñüê³é ìîâ³ ñòàòóñó äðóãî¿ äåðæàâíî¿,
àäæå éîãî â îñíîâíîìó ï³äòðèìóº â³äíîñíà á³ëüø³ñòü ãðî-
ìàäÿí. Òàê, çà íàäàííÿ ðîñ³éñüê³é ìîâ³ ñòàòóñó äðóãî¿
äåðæàâíî¿ 30,8% ãðîìàäÿí ïîâí³ñòþ òà 48,7% – ïîâí³ñòþ
÷è â îñíîâíîìó, à ïðîòè öüîãî ö³ëêîì  28,3% ãðîìàäÿí
òà 40,0% – ö³ëêîì ÷è â îñíîâíîìó, ùî çíà÷íî ìåíøå, í³æ
ï³äòðèìêà óêðà¿íñüêî¿ ìîâè ÿê ºäèíî¿ äåðæàâíî¿ ïðè
ãàðàíòóâàíí³ ìîâíèõ ïðàâ ðîñ³éñüêîìîâíîãî íàñåëåííÿ
òà ³íøèõ íàö³îíàëüíèõ ìåíøèí.

À ãîëîâíå â òîìó, ùî ïèòàííÿ ïðî ñòàòóñ ðîñ³éñüêî¿
ìîâè ôàêòè÷íî ðîçêîëþº Óêðà¿íó çà ðåã³îíàëüíîþ òà
ïîë³òè÷íîþ îçíàêîþ (äèâ. òàáë. 4.12).

ßêùî â ö³ëîìó íàäàííÿ ðîñ³éñüê³é ìîâ³ ñòàòóñó äðóãî¿
äåðæàâíî¿ ï³äòðèìóþòü ò³ëüêè 10,3% æèòåë³â Çàõ³äíî¿
Óêðà¿íè (íå ï³äòðèìóþòü 78,2%), â Öåíòðàëüí³é Óêðà¿-
í³ òà íà Ï³âí³÷íîìó Ñõîä³ (ïðîòè 52,4%, à çà 30,2%).
Ïðîòèëåæíà ñèòóàö³ÿ íà Ï³âäí³ òà Ï³âäåííîìó Ñõîä³,
äå ï³äòðèìóþòü äåðæàâíèé ñòàòóñ ðîñ³éñüêî¿ ìîâè 65,2%
æèòåë³â, ïðîòè – 25,2%, òà îñîáëèâî â Äîíáàñ³ ³ Êðèìó,
äå 90,5% ï³äòðèìóþòü äåðæàâíèé ñòàòóñ ðîñ³éñüêî¿, à
ïðîòè – 4,6%. Òîìó çà áóäü-ÿêîãî ðåçóëüòàòó, ïðîâåäåííÿ
ðåôåðåíäóìó ùîäî äåðæàâíîãî ñòàòóñó ðîñ³éñüêî¿ ìîâè
íåìèíó÷å ðîçêîëå Óêðà¿íó íà Çàõ³ä, Öåíòð òà Ï³âí³÷íèé
Ñõ³ä, ç îäíîãî áîêó, òà Ï³âäåííèé Ñõ³ä ó øèðîêîìó ñåíñ³ –
ç ³íøîãî.

Öüîãî íå ñïîñòåð³ãàºòüñÿ â ïèòàíí³ ùîäî óêðà¿íñüêî¿
ìîâè ÿê ºäèíî¿ äåðæàâíî¿ ïðè ãàðàíòóâàíí³ ìîâíèõ ïðàâ
³íøèõ ìîâíèõ ãðóï. Àäæå ñòàòóñ óêðà¿íñüêî¿ ìîâè ÿê
äåðæàâíî¿ ï³äòðèìóþòü â ö³ëîìó ÷è â îñíîâíîìó 94,5%
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æèòåë³â Çàõ³äíî¿ Óêðà¿íè, 88,2% – Öåíòðàëüíî¿ Óêðà¿íè
òà Ï³âí³÷íîãî Ñõîäó, 63,6% – Ï³âäíÿ òà Ï³âäåííîãî Ñõîäó
òà 40,2% – Äîíáàñó ³ Êðèìó. Ò³ëüêè â îäíîìó ðåã³îí³ –
Êðèìó òà Äîíåöüê³é ³ Ëóãàíñüê³é îáëàñòÿõ, äå ïåðåâàæàº
÷è äóæå çíà÷íó ÷àñòèíó íàñåëåííÿ ñòàíîâèòü ðîñ³éñüêà
åòí³÷íà ãðóïà, à íå ò³ëüêè çðóñèô³êîâàí³ óêðà¿íö³, ïðîòè
óêðà¿íñüêî¿ ìîâè ÿê ºäèíî¿ äåðæàâíî¿ âèñòóïàº äåùî
á³ëüøå ëþäåé (46,1%), í³æ ï³äòðèìóº òàêèé âàð³àíò âè-
ð³øåííÿ ìîâíîãî ïèòàííÿ (40,2%). Òîáòî íèí³øí³é êîíñ-
òèòóö³éíèé ñòàòóñ óêðà¿íñüêî¿ ìîâè ÿê ºäèíî¿ äåðæàâíî¿
ïðè ãàðàíòóâàíí³ ìîâíèõ ïðàâ ðîñ³éñüêîìîâíèõ ãðîìàäÿí
òà íàö³îíàëüíèõ ìåíøèí ïðàêòè÷íî îá’ºäíóº âñ³ ðåã³îíè
Óêðà¿íè çà íàÿâíîñò³ ïåâíèõ îñîáëèâîñòåé Êðèìó é Äîí-
áàñó, ùî ïåðåäáà÷àº  ñóòòºâå êîðèãóâàííÿ äåðæàâíî¿
ìîâíî¿ ïîë³òèêè â öüîìó ðåã³îí³, ñïðÿìîâàíå íà ÿêîìîãà
ïîâí³øå çàäîâîëåííÿ ìîâíèõ ïðàâ æèòåë³â öèõ ðåã³îí³â.

Êð³ì òîãî, íå ìîæíà íå ïîãîäèòèñÿ ç Â.Õìåëüêîì, ùî
“äîì³íóâàííÿ ðîñ³éñüêî¿ ìîâè â îêðåìèõ ðåã³îíàõ Óêðà¿íè
çíà÷íîþ ì³ðîþ º íàñë³äêîì ³ñòîðè÷íî òðèâàëî¿ ïîë³òèêè
ðóñèô³êàö³¿. Òîìó íå ìîæíà íå çðîçóì³òè óêðà¿íîìîâíèõ
óêðà¿íö³â, ç-ïîì³æ ÿêèõ ïåðåâàæíà á³ëüø³ñòü (áëèçüêî
82%) íå ï³äòðèìóº íàäàííÿ ðîñ³éñüê³é ìîâ³ ñòàòóñó äðóãî¿
äåðæàâíî¿. Âèñòóïè çà öå ïåâíèõ ïîë³òèê³â ³ç ïîñèëàí-
íÿì íà òå, ùî ðîñ³éñüêîìîâí³ ãðîìàäÿíè ñòàíîâëÿòü íå
ìåíø ÿê ïîëîâèíó (áëèçüêî 53%) íàñåëåííÿ, º ñïðàâåäëè-
âèìè ëèøå ó ôîðìàëüíî-ïðàâîâîìó ïëàí³. Ðåàëüíî öå
îçíà÷àòèìå îáîâ’ÿçêîâå âèâ÷åííÿ ³ âîëîä³ííÿ äåðæàâíè-
ìè ñëóæáîâöÿìè ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ íàâ³òü ó Çàõ³äí³é Óê-
ðà¿í³, äå ö³ºþ ìîâîþ êîðèñòóºòüñÿ áëèçüêî 2% íàñåëåííÿ.
Íà òë³ íåäàâíüî¿ ³ñòîð³¿ “ðàäÿí³çàö³¿” ö³º¿ ÷àñòèíè Óê-
ðà¿íè ðîñ³éñüêîìîâíèìè “êîì³ñàðàìè” é “åíêîâåäèñòàìè”
³ç ïî÷àòêîì Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè ³ ïî ¿¿ çàâåðøåíí³ –
íàâ’ÿçóâàííÿ ðîñ³éñüêî¿ ìîâè ÿê äðóãî¿ äåðæàâíî¿ á³ëüø³ñ-
òþ æèòåë³â Çàõ³äíî¿ Óêðà¿íè íå ìîæå íå ñïðèéìàòèñÿ
ÿê íàñèëëÿ ³ ÿê îáðàçà óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâíîñò³”5.
_______________
5 Õìåëüêî Â. Èç-çà ÷åãî ïîëèòèêàì óäàåòñÿ ðàñêàëûâàòü Óêðàèíó //
Çåðêàëî íåäåëè. – 2006. – ¹ 24. – 24 èþíÿ. (êóðñèâ íàø. – Î.Â.)
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ßê êîìïðîì³ñ ì³æ æèòåëÿìè ð³çíèõ ðåã³îí³â Óêðà¿íè
Â.Õìåëüêî ïðîïîíóº ôîðìóëó “áåçóìîâíîãî âèçíàííÿ
óêðà¿íñüêî¿ ìîâè ÿê  ºäèíî¿ äåðæàâíî¿ òà ïðàâà ì³ñöåâîãî
ñàìîâðÿäóâàííÿ íà ââåäåííÿ äîäàòêîâî ì³ñöåâî¿ îô³ö³éíî¿
ìîâè (÷è ìîâ), äå öüîãî õî÷å çíà÷íà ÷àñòèíà æèòåë³â”6.

Îäíàê, ïî-ïåðøå, íàäàííÿ ðîñ³éñüê³é ìîâ³ ñòàòóñó
ðåã³îíàëüíî¿ â òèõ ðåã³îíàõ, äå öüîãî âèìàãàº á³ëüø³ñòü
ãðîìàäÿí, ìàº íàâ³òü ìåíøó ï³äòðèìêó, í³æ íàäàííÿ
ö³é ìîâ³ ñòàòóñó çàãàëüíîäåðæàâíî¿. Ö³ëêîì ñõâàëþþòü
ðåã³îíàëüíèé ñòàòóñ ðîñ³éñüêî¿ ìîâè 17% ãðîìàäÿí, à
çàãàëîì – 42,5%, à ö³ëêîì ÷è çàãàëîì íå ñõâàëþþòü
38,2% çà 19,3% íåâèçíà÷åíèõ. Ïî-äðóãå, íàäàííÿ ðîñ³éñü-
ê³é ìîâ³ ñòàòóñó ðåã³îíàëüíî¿ îô³ö³éíî¿ â îêðåìèõ ðåã³î-
íàõ, õî÷ ³ ìåíøîþ ì³ðîþ, àëå òåæ ðîçêîëþº Óêðà¿íó,
àäæå 67,4% æèòåë³â Çàõ³äíî¿ Óêðà¿íè òà 43,5% Öåíòðàëü-
íî¿ íå ñõâàëþþòü íàäàííÿ ðîñ³éñüê³é ìîâ³ ñòàòóñó îô³ö³é-
íî¿ ðåã³îíàëüíî¿, à 66,5% ìåøêàíö³â Êðèìó é Äîíáàñó òà
53,0% æèòåë³â ³íøèõ ðåã³îí³â Ï³âäíÿ ³ Ï³âäåííîãî Ñõîäó
ï³äòðèìóþòü. Ïî-òðåòº, íàäàííÿ ðîñ³éñüê³é ìîâ³ ñòàòóñó
îô³ö³éíî¿ ðåã³îíàëüíî¿ â îêðåìèõ ðåã³îíàõ Óêðà¿íè ìîæå
ìàòè íåãàòèâí³ íàñë³äêè äëÿ ôóíêö³îíóâàííÿ óêðà¿íñüêî¿
ìîâè â öèõ ðåã³îíàõ ³ ïðèçâåñòè äî ïîäàëüøîãî ïîñèëåííÿ
äîì³íóâàííÿ òóò ðîñ³éñüêî¿ ìîâè, ÿêùî ñèòóàö³ÿ íå áóäå
êîìïåíñîâàíà çàõîäàìè ç ï³äòðèìêè óêðà¿íñüêî¿ ìîâè.

Ùå ìåíøîþ ï³äòðèìêîþ êîðèñòóºòüñÿ òåçà ùîäî ïðî-
ãîëîøåííÿ ð³âíîãî ñòàòóñó âñ³õ ìîâ â Óêðà¿í³ ³ â³äñóòíîñò³
ïîòðåáè íàäàííÿ æîäí³é ìîâ³ ñòàòóñó äåðæàâíî¿ ÷è îô³-
ö³éíî¿. Òàêó ïîçèö³þ íå ñõâàëþº á³ëüø³ñòü æèòåë³â óñ³õ
ðåã³îí³â Óêðà¿íè, îêð³ì Êðèìó òà Äîíáàñó (äèâ. òàáë. 4.12).
Óïðîäîâæ ñòîë³òü ðóñèô³êàö³¿ ïåðåâàæàííÿ ðîñ³éñüêî-
ìîâíèõ ïðàêòèê ó âñ³õ ñôåðàõ ñóñï³ëüíîãî ³ ïðèâàòíîãî
æèòòÿ òà ¿õ ðîçøèðåííÿ, â³äñóòí³ñòü çàêîíîäàâ÷îãî
çàêð³ïëåííÿ äåðæàâíîãî ñòàòóñó óêðà¿íñüêî¿ ìîâè ÿê
ºäèíî¿ äåðæàâíî¿ ³ ¿¿ ð³âíèé ñòàòóñ ³ç ðîñ³éñüêîþ íåîä-
ì³ííî çóìîâëþâàòèìóòü ïîäàëüøå âèò³ñíåííÿ óêðà¿íñü-
_______________
6 Òàì ñàìî. – Ñ. 12.
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êî¿ ìîâè ç ïðîôåñ³éíîãî òà ãðîìàäñüêîãî æèòòÿ. Äàí³
äîñë³äæåííÿ äèíàì³êè ìîâíî¿ ñèòóàö³¿ ñâ³ä÷àòü ïðî öå
âåëüìè êðàñíîìîâíî.

Ïðè öüîìó, ÿñíà ð³÷, òðåáà ìàòè íà óâàç³, ùî åòí³÷í³
ðîñ³ÿíè é ïðåäñòàâíèêè ³íøèõ åòí³÷íèõ ìåíøèí (ó á³ëü-
øîñò³ ðóñèô³êîâàí³) ñõâàëþþòü íàäàííÿ ðîñ³éñüê³é ìîâ³
ñòàòóñó äðóãî¿ äåðæàâíî¿ (ñåðåä ðîñ³ÿí “çà” 84,3%, “ïðî-
òè” – 8,6%, ñåðåä ïðåäñòàâíèê³â ³íøèõ åòí³÷íèõ ìåíøèí –
59,0% “çà”, 20,5% – “ïðîòè”), òîä³ ÿê â³äíîñíà á³ëüø³ñòü
(48,5%) åòí³÷íèõ óêðà¿íö³â ïðîòè (ïðè 39,3% – “çà”).
Á³ëüø³ñòü (64,7%) åòí³÷íèõ ðîñ³ÿí (äèâ. òàáë. 4.13) òà ³í-
øèõ ìåíøèí (61,5%) ï³äòðèìóþòü òàêîæ íàäàííÿ ðîñ³é-
ñüê³é ìîâ³ ñòàòóñó îô³ö³éíî¿ â îêðåìèõ ðåã³îíàõ, à á³ëüø³ñòü
åòí³÷íèõ óêðà¿íö³â (43,9%) ïðîòè öüîãî (äèâ. òàáë. 4.13).

Ñâîºþ ÷åðãîþ, âèçíàííÿ óêðà¿íñüêî¿ ìîâè ÿê ºäèíî¿
äåðæàâíî¿ õî÷ ³ ð³çíîþ ì³ðîþ, àëå ï³äòðèìóºòüñÿ ïðåäñòàâ-
íèêàìè âñ³õ åòí³÷íèõ ãðóï Óêðà¿íè. Íàâ³òü ñåðåä ðîñ³ÿí
Óêðà¿íè 46,1% ï³äòðèìóþòü ñòàòóñ óêðà¿íñüêî¿ ÿê ºäèíî¿
äåðæàâíî¿ ïðè ãàðàíò³ÿõ ³íøèì ìîâíèì ãðóïàì íà â³ëüíå
ñï³ëêóâàííÿ òà ðîçâèòîê, à 43,5% íå ï³äòðèìóþòü öüîãî
(äèâ. òàáë. 4.13).

Ïîíàä òå, íå ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ñóòòºâèõ â³äì³ííîñòåé ó
ñòàâëåíí³ äî ñòàòóñó óêðà¿íñüêî¿ ìîâè ÿê ºäèíî¿ äåðæàâ-
íî¿ ó ð³çíèõ ïîêîë³íü ãðîìàäÿí Óêðà¿íè, àäæå ñõâàëþþòü
òàêå ð³øåííÿ 70,9% ãðîìàäÿí ñòàðøîãî (ïîíàä 55 ðîê³â)
â³êó, 73,4% – ñåðåäíüîãî òà 73,3% – ìîëîäøîãî â³êó (äî
30 ðîê³â). Àëå îäíî÷àñíî íåìà ðîçá³æíîñòåé ì³æ â³êîâè-
ìè ãðóïàìè é ó ñòàâëåíí³ äî íàäàííÿ ðîñ³éñüê³é ìîâ³
ñòàòóñó äðóãî¿ äåðæàâíî¿, àäæå ñåðåä ãðîìàäÿí ñòàðøîãî
â³êó òàêå ð³øåííÿ ñõâàëþþòü 49,1% (ïðîòè – 36,1%),
ñåðåäíüîãî â³êó – â³äïîâ³äíî 48,9% ³ 40,5%, ìîëîäøîãî
â³êó 47,2 ³ 44,2%. Òîáòî â³äíîñíà á³ëüø³ñòü ãðîìàäÿí
ó³ñ³õ â³êîâèõ ãðóï ï³äòðèìóþòü íàäàííÿ ðîñ³éñüê³é ìîâ³
ñòàòóñó äðóãî¿ äåðæàâíî¿, àëå ð³âåíü íåï³äòðèìêè òàêîãî
ð³øåííÿ ñåðåä ìîëîä³ ñòàòèñòè÷íî çíà÷èìî âèùèé, í³æ
ñåðåä ïðåäñòàâíèê³â ñåðåäíüîãî ³ ñòàðøîãî ïîêîë³íü (äèâ.
òàáë. 4.14). Àëå, ÿê ìè âæå çàçíà÷àëè, ï³äòðèìêà íàäàí-
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Етнічні групи 

Як Ви ставитеся до статусу мов в Україні? 
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1. В Україні українська мова має бути єдиною 
державною, але всім громадянам має бути 
гарантовано право на вільне спілкування і 
розвиток мовою, якою бажають 

    

1.1. Цілком схвально 53,6 61,1 24,9 43,6 
1.2. В основному схвально 19,0 18,5 21,2 15,4 
1.3. В основному не схвально 9,6 6,5 21,5 12,8 
1.4. Зовсім не схвально 10,8 7,9 22,0 10,3 
1.5. Не визначилися 7,1 5,9 10,5 17,9 
2. В Україні всі мови повинні мати однаковий 
статус і нема потреби надавати жодній мові 
статусу державної чи офіційної 

    

2.1. Цілком схвально 12,2 10,2 19,4 21,1 
2.2. В основному схвально 17,9 16,1 24,9 18,4 
2.3. В основному не схвально 18,4 18,9 17,4 10,5 
2.4. Зовсім не схвально 34,2 38,4 18,6 21,1 
2.5. Не визначилися 17,3 16,4 19,7 28,9 
3. Російській мові треба надати статусу другої 
державної в Україні як державі     

3.1. Цілком схвально 30,7 22,8 61,5 35,9 
3.2. В основному схвально 17,9 16,5 22,8 23,1 
3.3. В основному не схвально 11,7 13,6 4,6 7,7 
3.4. Зовсім не схвально 28,3 34,9 4,0 12,8 
3.5. Не визначилися 11,4 12,3 7,1 20,5 
4. Російській мові та мовам національних 
меншин треба надати статусу офіційних в 
окремих регіонах, де на цьому наполягає 
більшість громадян 

    

4.1. Цілком схвально 17,0 12,9 32,2 28,2 
4.2. В основному схвально 25,5 23,5 32,5 33,3 
4.3. В основному не схвально 14,8 15,7 11,4 12,8 
4.4. Зовсім не схвально 23,4 28,2 6,6 10,3 
4.5. Не визначилися 19,3 19,8 17,9 15,4 
 

Òàáëèöÿ 4.13
Ñòàâëåííÿ äî ñòàòóñó ìîâ â Óêðà¿í³
ð³çíèõ åòí³÷íèõ ãðóï ãðîìàäÿí, %
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Òàáëèöÿ 4.14
Ñòàâëåííÿ äî ñòàòóñó ìîâ â Óêðà¿í³
ð³çíèõ â³êîâèõ ãðóï ãðîìàäÿí, %

Вікові групи 

Як Ви ставитеся до статусу мов в Україні? 
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1. В Україні українська мова має бути єдиною 
державною, але всім громадянам має бути 
гарантовано право на вільне спілкування і 
розвиток мовою, якою бажають 

   

1.1. Цілком схвально 52,1 56,0 51,1 
1.2. В основному схвально 21,2 17,4 19,8 
1.3. В основному не схвально 10,8 9,8 8,3 
1.4. Зовсім не схвально 10,1 10,9 11,1 
1.5. Не визначилися 5,8 5,8 9,7 
2. В Україні всі мови повинні мати однаковий 
статус і нема потреби надавати жодній мові 
статусу державної чи офіційної 

   

2.1. Цілком схвально 9,6 13,3 12,4 
2.2. В основному схвально 23,4 16,4 16,2 
2.3. В основному не схвально 17,3 20,4 16,4 
2.4. Зовсім не схвально 36,3 34,4 32,3 
2.5. Не визначилися 13,5 15,4 22,7 
3. Російській мові треба надати статусу другої 
державної в Україні як державі    

3.1. Цілком схвально 28,0 31,3 31,8 
3.2. В основному схвально 19,2 17,6 17,3 
3.3. В основному не схвально 12,9 12,1 10,1 
3.4. Зовсім не схвально 31,3 28,4 26,0 
3.5. Не визначилися 8,6 10,5 14,7 
4. Російській мові та мовам національних 
меншин треба надати статусу офіційних в 
окремих регіонах, де на цьому наполягає 
більшість громадян 

   

4.1. Цілком схвально 15,4 17,1 17,9 
4.2. В основному схвально 27,8 24,5 25,4 
4.3. В основному не схвально 16,2 16,5 11,3 
4.4. Зовсім не схвально 25,3 24,0 21,3 
4.5. Не визначились 15,4 17,9 24,0 
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íÿ ðîñ³éñüê³é ìîâ³ ñòàòóñó äðóãî¿ äåðæàâíî¿ ó ìàñîâ³é
ñâ³äîìîñò³ ãðîìàäÿí ö³ëêîì óæèâàºòüñÿ (íà â³äì³íó â³ä ïî-
ë³òèê³â) ³ç ï³äòðèìêîþ óêðà¿íñüêî¿ ìîâè ÿê ºäèíî¿ äåðæàâ-
íî¿ çà óìîâè ãàðàíò³é â³ëüíîãî ñï³ëêóâàííÿ ³ ðîçâèòêó
³íøèõ ìîâ.

Íàòîì³ñòü ó ïîñåëåíñüêîìó ðîçð³ç³ â³äì³ííîñò³ ó ñòàâ-
ëåíí³ ãðîìàäÿí äî ñòàòóñó ðîñ³éñüêî¿ ìîâè ÿê äðóãî¿ äåð-
æàâíî¿ äîñèòü ñóòòºâ³ (äèâ. òàáë. 4.15). Àäæå 52,1% ñòî-
ëè÷íèõ æèòåë³â òà 47,5% æèòåë³â ñ³ë ïðîòè íàäàííÿ
ðîñ³éñüê³é ìîâ³ òàêîãî ñòàòóñó, à 59,8% ìåøêàíö³â âåëè-
êèõ ì³ñò òà 55,0% ñåðåäí³õ ³ ìàëèõ ì³ñò – “çà” íàäàííÿ
ðîñ³éñüê³é ìîâ³ äåðæàâíîãî ñòàòóñó. Àíàëîã³÷íà ñèòóàö³ÿ
é ó ñòàâëåíí³ äî íàäàííÿ ðîñ³éñüê³é ìîâ³ ñòàòóñó îô³ö³é-
íî¿ â îêðåìèõ ðåã³îíàõ Óêðà¿íè, õî÷à ðîçá³æíîñò³ ì³æ
ãðîìàäÿíàìè ð³çíèõ ïîñåëåíü äåùî ìåíø³. À îñü ñòàòóñ
óêðà¿íñüêî¿ ìîâè ÿê ºäèíî¿ äåðæàâíî¿ (ÿêèé âèçíà÷åíèé
íèí³ Êîíñòèòóö³ºþ) ï³äòðèìóþòü 86,5% ìåøêàíö³â ñòî-
ëèö³, 82,9% æèòåë³â ñ³ëüñüêî¿ ì³ñöåâîñò³, 70,8% ó ìàëèõ
òà ñåðåäí³õ ì³ñòàõ, 61,5% ó âåëèêèõ ì³ñòàõ Óêðà¿íè.

Òîáòî ìîæíà ñòâåðäæóâàòè, ùî ïîïðè â³äíîñíî âèñî-
êèé ð³âåíü ï³äòðèìêè ñòàòóñó ðîñ³éñüêî¿ ìîâè ÿê äðóãî¿
äåðæàâíî¿ ÷è îô³ö³éíî¿ ðåã³îíàëüíî¿, íàéâèùèì ð³âíåì
ï³äòðèìêè êîðèñòóºòüñÿ íèí³ ÷èííèé êîíñòèòóö³éíèé
âàð³àíò ðîçâ’ÿçàííÿ ìîâíî¿ ïðîáëåìè – ñòàòóñ óêðà¿íñü-
êî¿ ìîâè ÿê ºäèíî¿ äåðæàâíî¿ ïðè ãàðàíò³ÿõ ïðàâà â³ëüíî-
ãî ñï³ëêóâàííÿ òà ðîçâèòêó ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ òà ³íøèìè
ìîâàìè ìåíøèí, ÿêèé ï³äòðèìóþòü ãðîìàäÿíè âñ³õ ãðóï
òà íàñåëåííÿ âñ³õ ðåã³îí³â, îêð³ì Êðèìó òà Äîíáàñó. Ëèøå
òàêèé âàð³àíò ðîçâ’ÿçàííÿ  ìîâíîãî ïèòàííÿ çà åôåêòèâ-
íî¿ ìîâíî¿ ïîë³òèêè (ÿêî¿ äîñ³ íå áóëî) é ãàðàíòóâàííÿ
ïðàâ ðîñ³éñüêîìîâíèõ ãðîìàäÿí ³ ïðàâ íàö³îíàëüíèõ
ìåíøèí íà êîðèñòóâàííÿ âëàñíîþ ìîâîþ, çäîáóòòÿ îñâ³òè
ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ ÷è ìîâîþ íàö³îíàëüíèõ ìåíøèí, îòðè-
ìàííÿ íà ö³é ìîâ³ ³íôîðìàö³¿ ³ç äåðæàâíèõ äæåðåë ÇÌ²,
ïðàâà íà çâåðíåííÿ äî äåðæàâíèõ îðãàí³â ³ îòðèìàííÿ
â³ä íèõ ³íôîðìàö³¿ ö³ºþ ìîâîþ, º íàéåôåêòèâíèì ³ ï³ä-
òðèìóºòüñÿ ïðàêòè÷íî âñ³ìà ãðóïàìè ãðîìàäÿí.
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Òàáëèöÿ 4.15
Ñòàâëåííÿ äî ñòàòóñó ìîâ â Óêðà¿í³ æèòåëÿìè

ð³çíèõ òèï³â ïîñåëåíü, %
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1. В Україні українська мова має бути 
єдиною державною, але всім громадя-
нам має бути гарантовано право на 
вільне спілкування і розвиток мовою, 
якою бажають 

     

1.1. Цілком схвально 53,6 68,8 41,9 51,5 64,6 
1.2. В основному схвально 19,0 17,7 19,6 19,3 18,3 
1.3. В основному не схвально 9,6 1,0 13,3 12,2 4,7 
1.4. Зовсім не схвально 10,8 4,2 16,6 11,1 5,8 
1.5. Не визначилися 7,1 8,3 8,5 5,6 6,6 
2. В Україні всі мови повинні мати 
однаковий статус і нема потреби 
надавати жодній мові статусу 
державної чи офіційної 

     

2.1. Цілком схвально 12,2 10,6 13,6 15,1 8,4 
2.2. В основному схвально 17,9 10,6 20,2 20,6 14,1 
2.3. В основному не схвально 18,5 12,8 19,0 20,1 17,3 
2.4. Зовсім не схвально 34,2 48,9 30,0 30,9 38,9 
2.5. Не визначилися 17,3 17,0 17,1 13,3 21,3 
3. Російській мові треба надати статусу 
другої державної в Україні як державі      

3.1. Цілком схвально 30,7 12,8 40,8 36,3 18,2 
3.2. В основному схвально 17,9 14,9 19,0 18,7 16,2 
3.3. В основному не схвально 11,7 13,8 10,8 11,2 12,3 
3.4. Зовсім не схвально 28,3 38,3 22,1 25,9 35,2 
3.5. Не визначилися 11,4 20,2 7,3 7,9 17,5 
4. Російській мові та мовам націо-
нальних меншин треба надати статусу 
офіційних в окремих регіонах, де на 
цьому наполягає більшість громадян 

     

4.1. Цілком схвально 17,0 3,2 20,3 19,3 13,8 
4.2. В основному схвально 25,5 19,1 27,3 29,5 21,0 
4.3. В основному не схвально 14,8 14,9 14,4 14,3 15,6 
4.4. Зовсім не схвально 23,4 36,2 19,0 20,9 28,1 
4.5. Не визначилися 19,3 26,6 19,0 16,0 21,5 
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Òîìó º ï³äñòàâè ñòâåðäæóâàòè, ùî íåçàäîâîëåííÿ
ðîñ³éñüêîìîâíèõ ãðîìàäÿí íèí³øí³ì ñòàòóñîì ìîâ â Óêðà¿-
í³ çíà÷íîþ ì³ðîþ çóìîâëåíå íå âèçíàííÿì óêðà¿íñüêî¿
ìîâè ÿê ºäèíî¿ äåðæàâíî¿, à íåäîñòàòí³ì çàáåçïå÷åííÿì
ïðàâ ãðîìàäÿí íà îñâ³òó, ³íôîðìàö³þ òà çâåðíåííÿ äî
äåðæàâíèõ îðãàí³â ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ.

ßêùî ïîãëÿíóòè íà ìîâó, ÿêîþ ïðàö³âíèêè ì³ñöåâèõ
îðãàí³â âëàäè òà ñàìîâðÿäóâàííÿ ñï³ëêóþòüñÿ ç ãðîìàäÿ-
íàìè, òî âèÿâëÿºòüñÿ, ùî â Äîíáàñ³ òà Êðèìó ðîñ³éñüêîþ
(äèâ. òàáë. 4.16) ñï³ëêóþòüñÿ àáî íà âèá³ð ñàìèõ ãðîìàäÿí
72,7% ÷èíîâíèê³â, à ñàì³ ãðîìàäÿíè â ãðîìàäñüêèõ ì³ñ-
öÿõ â öüîìó ðåã³îí³ ñï³ëêóþòüñÿ ðîñ³éñüêîþ ó 91,9% âèïàä-
ê³â, óêðà¿íñüêîþ – â³äïîâ³äíî 14,7% ³ 1,8%, ³ ùå 6,7%
ãðîìàäÿí ñï³ëêóþòüñÿ çì³øàíîþ ìîâîþ, à 14,7% ÷èíîâ-
íèê³â ñï³ëêóþòüñÿ óêðà¿íñüêîþ ÷è ðîñ³éñüêîþ çàëåæíî
â³ä âëàñíîãî âèáîðó. Â ³íøèõ îáëàñòÿõ Ï³âäåííî-Ñõ³äíî¿
Óêðà¿íè ñåðåä ÷èíîâíèê³â 49,6% ñï³ëêóþòüñÿ âèêëþ÷íî
ðîñ³éñüêîþ ÷è íà âèá³ð ãðîìàäÿí, à ñåðåä ãðîìàäÿí: ðî-
ñ³éñüêîþ – 66,1%, óêðà¿íñüêîþ ÷è íà âèá³ð ãðîìàäÿí  –
â³äïîâ³äíî 40,9% ³ 9,9%, à ùå 27,5% ÷èíîâíèê³â ñï³ëêó-
þòüñÿ ç ãðîìàäÿíàìè, îáèðàþ÷è ìîâó íà âëàñíèé ðîçñóä.
Òîáòî º ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî ðîñ³éñüêîìîâí³ ãðîìàäÿíè
íàâ³òü ó Ï³âäåííî-Ñõ³äí³é Óêðà¿í³ íå ìîæóòü îòðèìàòè
³íôîðìàö³þ â³ä îðãàí³â âëàäè òà ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàí-
íÿ ïîâíîþ ì³ðîþ ð³äíîþ ìîâîþ, ùî íå ìîæå íå âèêëèêàòè
íåçàäîâîëåííÿ. ßê ³ íåïðîäóìàíà êàìïàí³éñüêà ïðàêòè-
êà (áåç óðàõóâàííÿ ïðàâ ãðîìàäÿí) ïåðåâåäåííÿ ðîñ³éñüêî-
ìîâíèõ øê³ë íà óêðà¿íñüêó ìîâó íàâ÷àííÿ â ïåðø³ ðîêè
íåçàëåæíîñò³ é íà çëàì³ 2000-õ ðîê³â, ùî ïîðóøóâàëî
ïðàâà áàòüê³â íà âèá³ð ìîâè íàâ÷àííÿ ä³òåé.

Àäæå õî÷à ñòàòòåþ 6 ÷èííîãî Çàêîíó ïðî ìîâó “ñëóæ-
áîâ³ îñîáè äåðæàâíèõ, ïàðò³éíèõ, ãðîìàäñüêèõ îðãàí³â,
óñòàíîâ ³ îðãàí³çàö³é ïîâèíí³ âîëîä³òè óêðà¿íñüêîþ ³
ðîñ³éñüêîþ ìîâàìè, à â ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ – ³ ³íøîþ íàö³î-
íàëüíîþ ìîâîþ â îáñÿç³, íåîáõ³äíîìó äëÿ âèêîíàííÿ
ñëóæáîâèõ îáîâ’ÿçê³â”, îäíàê æîäíîãî êîíòðîëþ ³ ìåõà-
í³çì³â ðåàë³çàö³¿ ö³º¿ íîðìè íå ïåðåäáà÷åíî.
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Òàáëèöÿ 4.16
ßêîþ ìîâîþ ñï³ëêóþòüñÿ ç ãðîìàäÿíàìè ïðàö³âíèêè
ì³ñöåâèõ îðãàí³â âëàäè òà ñàìîâðÿäóâàííÿ â ì³ñòàõ

(ñåëàõ, ðàéîíàõ) â ð³çíèõ ðåã³îíàõ òà òèïàõ ïîñåëåíü, %

Регіони України Типи поселень Якою мовою зараз 
спілкуються із 
громадянами 
працівники 
місцевих органів 
влади та 
самоврядування  
у Вашому місті  
(селі, районі)? У
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1. Тільки 
українською 33,0 79,3 42,0 14,8 0,8 17,7 17,7 29,3 54,6 

2. Українською  
чи російською –  
за бажанням 
громадян 

14,7 4,9 17,6 27,5 14,7 24,0 15,8 20,4 14,8 

3. Українською чи 
російською – на 
вибір працівників 

21,0 10,3 27,6 26,1 13,9 35,4 25,3 18,2 16,9 

4. Тільки 
російською 19,0 0,9 2,1 22,3 57,4 1,2 49,4 35,4 14,0 

5. Не визначилися 9,6 4,6 10,7 9,3 13,1 18,8 11,8 10,2 5,2 
 

À ìîâà íàâ÷àííÿ ³ âèõîâàííÿ â çàãàëüíîîñâ³òí³õ øêîëàõ
ñòàòòåþ 27 ÷èííîãî Çàêîíó ïðî ìîâó ïðèâ’ÿçàíà äî åòí³÷-
íîãî (à íå ìîâíîãî ïðèíöèïó) ïîáóäîâè ñèñòåìè øê³ëüíî¿
îñâ³òè:

“Â Óêðà¿íñüê³é ÐÑÐ íàâ÷àëüíà ³ âèõîâíà ðîáîòà â çà-
ãàëüíîîñâ³òí³õ øêîëàõ âåäåòüñÿ óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ.
Â ì³ñöÿõ êîìïàêòíîãî ïðîæèâàííÿ ãðîìàäÿí ³íøèõ íà-
ö³îíàëüíîñòåé (!) ìîæóòü ñòâîðþâàòèñü çàãàëüíîîñâ³òí³
øêîëè, íàâ÷àëüíà ³ âèõîâíà ðîáîòà â ÿêèõ âåäåòüñÿ
¿õíüîþ íàö³îíàëüíîþ àáî ³íøîþ ìîâîþ”. Òàêèì ÷èíîì ïðè-
ñêîðåíèé ïðîöåñ ïðèâåäåííÿ ìîâè âèêëàäàííÿ â çàãàëüíî-
îñâ³òí³õ øêîëàõ òà ñïåö³àëüíèõ âèùèõ ³ ñåðåäí³õ íàâ-
÷àëüíèõ çàêëàäàõ â³äïîâ³äíî ç åòí³÷íèì ñêëàäîì íàñåëåííÿ
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º âèêîíàííÿì âèìîã ÷èííîãî Çàêîíó ïðî ìîâè, õî÷à é ïîðóøóº
ïðàâà ìîâíèõ ãðóï íà íàâ÷àííÿ ð³äíîþ ìîâîþ.

Àíàëîã³÷íèé ïðèíöèï, çàêëàäåíèé ó çàêîí³ ïðî ìîâó,
ñòîñóºòüñÿ òàêîæ ìîâè ì³ñöåâèõ “îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëà-
äè òà óïðàâë³ííÿ” (ÿê ó Çàêîí³), àêòè ÿêèõ “ïðèéìàþòüñÿ
³ ïóáë³êóþòüñÿ óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ, à â ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ –
ïóáë³êóþòüñÿ ³íøîþ íàö³îíàëüíîþ ìîâîþ” (ñòàòòÿ 10),
à “ìîâîþ ðîáîòè, ä³ëîâîäñòâà òà äîêóìåíòàö³¿, à òàêîæ
âçàºìîâ³äíîñèí äåðæàâíèõ, ïàðò³éíèõ, ãðîìàäñüêèõ îðãà-
í³â, ï³äïðèºìñòâ òà îðãàí³çàö³é º óêðà¿íñüêà ìîâà. Ó âèïàä-
êàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ó ÷àñòèí³ äðóã³é ñòàòò³ 3 öüîãî Çàêîíó,
ìîâîþ ðîáîòè, ä³ëîâîäñòâà òà äîêóìåíòàö³¿ ïîðÿä ç óêðà-
¿íñüêîþ ìîâîþ ìîæå áóòè ³ íàö³îíàëüíà ìîâà á³ëüøîñò³
íàñåëåííÿ ò³º¿ ÷è ³íøî¿ ì³ñöåâîñò³, à ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà-
÷åíèõ ó ÷àñòèí³ òðåò³é ö³º¿ æ ñòàòò³, ìîâà, ïðèéíÿòà äëÿ
íàñåëåííÿ äàíî¿ ì³ñöåâîñò³”.

Òàáëèöÿ 4.17
Ïðåôåðåíö³¿ æèòåë³â ð³çíèõ ðåã³îí³â òà òèï³â ïîñåëåíü

ùîäî òîãî, ÿêîþ ìîâîþ ïîòð³áíî âåñòè îô³ö³éíó äîêóìåí-
òàö³þ ó ì³ñòàõ (ðàéîíàõ), äå âîíè ïðîæèâàþòü, %

Регіони України Типи поселень 
Якою мовою 
потрібно вести 
офіційну 
документацію у 
місті (селі, 
районі), де Ви 
проживаєте? 
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1. Тільки 
українською 42,5 88,5 60,5 17,8 5,1 57,3 31,2 37,8 55,7 

2. І українською, 
і російською 
однаковою мірою 

27,7 7,2 27,7 43,9 25,2 31,33 28,2 29,1 25,3 

3. Тільки 
російською 24,1 0,9 6,1 29,8 65,4 3,1 35,9 27,8 12,2 

4. Не 
визначилися 5,7 3,4 5,6 8,5 4,3 8,3 4,7 5,3 6,8 
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Òàáëèöÿ 4.18
Ïðåôåðåíö³¿ ð³çíèõ â³êîâèõ ãðóï ãðîìàäÿí
ùîäî ìîâè âåäåííÿ îô³ö³éíî¿ äîêóìåíòàö³¿

ó ì³ñòàõ òà ðàéîíàõ êðà¿íè, %

Òîáòî â îñíîâó ìîâè ä³ëîâîäñòâà ïîêëàäåíî íàö³îíàëüíî-
åòí³÷íèé ïðèíöèï, çã³äíî ç ÿêèì ëèøå â Êðèìó é îêðåìèõ
ì³ñòàõ Ï³âäåííî-Ñõ³äíî¿ Óêðà¿íè (äå á³ëüø³ñòü ñòàíîâ-
ëÿòü åòí³÷í³ ðîñ³ÿíè) ìîæíà âåñòè ä³ëîâîäñòâî íå ò³ëüêè
óêðà¿íñüêîþ, é ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ. Â ³íøèõ âèïàäêàõ äîâå-
äåòüñÿ äîâîäèòè, ùî íàñåëåííÿ öèõ òåðèòîð³é íå âîëîä³º
óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ(!).

À ÿê ïîêàçóº îïèòóâàííÿ (äèâ. òàáë. 4.17 ³ 4.18), â³äïî-
â³äíî äî ìîâíèõ ïðåôåðåíö³é æèòåë³â ð³çíèõ ðåã³îí³â,
òèï³â ïîñåëåíü ³ â³êîâèõ ãðóï, ìåíøå ïîëîâèíè ãðîìàäÿí
Óêðà¿íè (42,8%) â³ääàþòü ïåðåâàãó âåäåííþ äîêóìåíòà-
ö³¿ îðãàí³â ì³ñöåâî¿ âëàäè òà ñàìîâðÿäóâàííÿ ò³ëüêè óê-
ðà¿íñüêîþ ìîâîþ, à ïîíàä ïîëîâèíó (51,8%) âèñòóïàþòü
çà âåäåííÿ äîêóìåíòàö³¿ äâîìà ìîâàìè (³ óêðà¿íñüêîþ, ³
ðîñ³éñüêîþ) ÷è ò³ëüêè ðîñ³éñüêîþ (!). Òàê³ ãðîìàäÿíè
ïåðåâàæàþòü ó ì³ñòàõ, îêð³ì ñòîëèö³ ³ ñ³ë òà â óñ³õ â³êî-
âèõ ãðóïàõ, íàâ³òü ñåðåä ìîëîä³, ÿêà íàâ÷àëàñÿ âæå çà
÷àñ³â íåçàëåæíîñò³. Ïîíàä òå, æèòåë³ Êðèìó é Äîíáàñó
(à, ìîæëèâî, ³ äåÿêèõ ³íøèõ ðåã³îí³â, ñòîñîâíî ÿêèõ ïîêè
íåìà äîñòàòíüî¿ ñîö³îëîã³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿) âèñòóïàþòü
çà âåäåííÿ äîêóìåíòàö³¿ ì³ñöåâèõ îðãàí³â âëàäè òà ì³ñ-
öåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ âèêëþ÷íî ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ, ôàê-
òè÷íî íå âèçíàþ÷è êîíñòèòóö³éíîãî ñòàòóñó äåðæàâíî¿

Вікові групи Якою мовою зараз спілкуються  
з громадянами працівники місцевих 
органів влади та самоврядування 
 у Вашому місті (селі, районі)? 

18–29 
років 

30–54 
роки 

55 років  
і більше 

1. Тільки українською 44,5 42,6 40,8 
2. І українською, і російською 
однаковою мірою 25,4 24,5 22,7 

3. Тільки російською 26,1 28,5 27,9 
4. Не визначилися 4,0 4,5 8,7 
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óêðà¿íñüêî¿ ìîâè íà âñ³é òåðèòîð³¿ äåðæàâè òà ÷èííîãî
“Çàêîíó ïðî ìîâè”. Ö³º¿ ïðîáëåìè ³ç âèçíàííÿì äåðæàâ-
íîñò³ óêðà¿íñüêî¿ ìîâè â îêðåìèõ ðåã³îíàõ òåæ íå ìîæíà
³ãíîðóâàòè. Àëå â áóäü-ÿêîìó ðàç³ ñàìå åòí³÷íèé, à íå
ìîâíèé ïðèíöèï, ó ðîçðîáëåíí³ íîâîãî êîìïëåêñíîãî Çà-
êîíó ïðî ìîâó, íà íàø ïîãëÿä, ïîòð³áíî ïåðåãëÿíóòè.
Ç îäíîãî áîêó, â³í ìàº ñïðÿìîâóâàòèñÿ íà çàõèñò ìîâ-
íèõ ïðàâ ãðîìàäÿí, à ç ³íøîãî – ñïðèÿòèìå ðîçøèðåííþ
ôóíêö³îíóâàííÿ óêðà¿íñüêî¿ ìîâè â óñ³õ ñôåðàõ äåðæàâ-
íîãî, ñóñï³ëüíîãî òà ãðîìàäñüêîãî æèòòÿ.

Íà íàøó äóìêó, ïîòð³áíà ñèñòåìà çàêîíîäàâ÷èõ àêò³â
(âêëþ÷íî ç áàçîâèì “Çàêîíîì ïðî ìîâó”) òà øèðîêà ïåð-
ñïåêòèâíà äåðæàâíà ïðîãðàìà ìîâíî¿ ïîë³òèêè, ñïðÿìî-
âàí³, ç îäíîãî áîêó, íà âñåá³÷íó ï³äòðèìêó ðîçøèðåíîãî
ôóíêö³îíóâàííÿ óêðà¿íñüêî¿ ìîâè â óñ³õ ñôåðàõ ñóñï³ëü-
íîãî æèòòÿ, à ç ³íøîãî – íà çàáåçïå÷åííÿ ïðàâ ðîñ³éñüêî-
ìîâíèõ ãðîìàäÿí ³ ìîâíèõ ìåíøèí íà ñâîþ ìîâíó ³äåí-
òè÷í³ñòü.

Ðîçïî÷àòè öþ ðîáîòó ñë³ä ³ç êîðèãóâàííÿ ö³ëåé äåð-
æàâíî¿ ìîâíî¿ ïîë³òèêè òà ¿¿ ðåã³îíàëüíî¿ äèôåðåíö³àö³¿.

Îñíîâíîþ ìåòîþ òàêî¿ ïîë³òèêè íà íàéáëèæ÷³ 20 ðîê³â
â îáëàñòÿõ Ï³âäåííîãî Ñõîäó Óêðà¿íè òà Êðèìó ìîæå áóòè
íå ðîçøèðåíå â³äòâîðåííÿ âëàñíå óêðà¿íîìîâíèõ ïðàê-
òèê ó äåðæàâíîìó òà ñóñï³ëüíîìó æèòò³ (ÿê ó Çàõ³äí³é òà
Öåíòðàëüí³é Óêðà¿í³), à ïîøèðåííÿ ðîñ³éñüêî-óêðà¿íñü-
êî¿ äâîìîâíîñò³ çàì³ñòü ïîâíîãî äîì³íóâàííÿ ðîñ³éñüêî¿
ìîâè â óñ³õ ñôåðàõ ñóñï³ëüíîãî ³ äåðæàâíîãî æèòòÿ öèõ
ðåã³îí³â.

Íàãîëîñèìî – ñàìå äâîìîâíîñò³, ïðî ÿêó áàãàòî ãîâî-
ðÿòü ïîë³òèêè, êîòð³, íà æàëü, ï³ä äâîìîâí³ñòþ ðîçóì³þòü
ïîºäíàííÿ óêðà¿íñüêî¿ îäíîìîâíîñò³ â îäíèõ ðåã³îíàõ ³ç
ðîñ³éñüêîþ îäíîìîâí³ñòþ – â ³íøèõ. À íå ðåàëüíó äâîìîâ-
í³ñòü ó ìåæàõ ïåâíèõ ðåã³îí³â, íàâ³òü ÿêùî îäíà ³ç ìîâ
(ðîñ³éñüêà, êðèìñüêî-òàòàðñüêà, ìàäüÿðñüêà) â öèõ ðåã³î-
íàõ ³ áóäå á³ëüø óæèâàíîþ. Äëÿ äîñÿãíåííÿ ö³º¿ ìåòè
êîí÷å ïîòð³áíî ïðîéòè âàæêèé øëÿõ ïîøóêó ïîë³òè÷íîãî
êîìïðîì³ñó (à íå â³äêëàäàííÿ âèð³øåííÿ ö³º¿ ïðîáëåìè
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íà äàëåê³ ÷àñè) ³ ñòâîðåííÿ â³äïîâ³äíîãî çàêîíîäàâ÷îãî
çàáåçïå÷åííÿ.

Îñíîâíèìè íàïðÿìàìè äîñÿãíåííÿ òàêîãî êîìïðîì³ñó,
íà íàø ïîãëÿä, ìîæóòü áóòè:

1. Âåëè÷åçíèì çàâîþâàííÿì óêðà¿íñüêîãî ñóñï³ëüñòâà
çà 16 ðîê³â íåçàëåæíîñò³ º âèçíàííÿ ïåðåâàæíîþ á³ëüø³ñ-
òþ ïîë³òèê³â ³ ãðîìàäÿí äåðæàâíîãî ñòàòóñó óêðà¿íñüêî¿
ìîâè. ßê çàçíà÷àâ ùå 2000 ðîêó Ì.Øóëüãà, “çàõèñò ïðàâ
ìîâíèõ ìåíøèí íå îçíà÷àº ³ãíîðóâàííÿ ÷è â³äìîâó â³ä
âèâ÷åííÿ äåðæàâíî¿ ìîâè. Â Óêðà¿í³, ãàäàþ, öå ïîëîæåí-
íÿ íàéá³ëüøîþ ì³ðîþ âïðîâàäæåíå ó ñóñï³ëüíó ñâ³äî-
ì³ñòü ³ ùîäî íüîãî äîñÿãíóòî êîíñåíñóñ”7.

Ïåðøîþ ï³äâàëèíîþ êîíñåíñóñó ó ñôåð³ äåðæàâíî¿ ìîâ-
íî¿ ïîë³òèêè â Óêðà¿í³ ìàº áóòè âèçíàííÿ îáîâ’ÿçêó âñ³õ
¿¿ ãðîìàäÿí çíàòè äåðæàâíó ìîâó òà äåðæàâíî¿ ï³äòðèìêè
çàõîä³â ¿¿ ïîøèðåííÿ â óñ³õ ñôåðàõ ñóñï³ëüíîãî æèòòÿ.
Àëå íå çà ðàõóíîê îáìåæåííÿ ìîâíèõ ïðàâ ðîñ³éñüêîìîâ-
íèõ ãðîìàäÿí ³ íàö³îíàëüíèõ ìåíøèí íà îñâ³òó, êóëüòóðó,
³íôîðìàö³þ ¿õíüîþ ìîâîþ.

2. Ó íîâîìó Çàêîí³ “Ïðî ìîâó â Óêðà¿í³” ïîòð³áíî
çàêîíîäàâ÷î çàáåçïå÷èòè (ç ìåòîþ çàõèñòó ïðàâ ðîñ³éñü-
êî¿ ìîâíî¿ ãðóïè òà ìîâ íàö³îíàëüíèõ ìåíøèí) ïðàâà
ì³ñöåâèõ ãðîìàä (÷è òî øëÿõîì ðåôåðåíäóìó, ÷è, êðàùå,
ð³øåííÿì îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ â îêðåìèõ
ì³ñòàõ òà ñåëàõ) íà ïðîãîëîøåííÿ ðîñ³éñüêî¿ ìîâè íà
ñâî¿é òåðèòîð³¿ îô³ö³éíîþ ðåã³îíàëüíîþ ìîâîþ ³ç ÷³òêèì
çàêîíîäàâ÷èì âèçíà÷åííÿì ñòàòóñó òàêèõ ðåã³îíàëüíèõ
îô³ö³éíèõ ìîâ. Äëÿ öüîãî ïîòð³áíî âèëó÷èòè ç ÷èííîãî
àðõà¿÷íîãî Çàêîíó “Ïðî ìîâè â Óêðà¿íñüê³é ÐÑÐ” (ïðèé-
íÿòîãî â æîâòí³ 1989 ðîêó, ùå çà ÷àñ³â ÑÐÑÐ) ïîëîæåííÿ
ñòàòò³ 4 ïðî ðîñ³éñüêó ìîâó ÿê ìîâó “ì³æíàö³îíàëüíîãî
ñï³ëêóâàííÿ íàðîä³â ÑÐÑÐ òà ïðî îáîâ’ÿçîê “ñëóæáîâèõ
îñ³á âîëîä³òè óêðà¿íñüêîþ ³ ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ” íà âñ³é
_______________
7 Øóëüãà Í.À. Âñòóïèòåëüíîå ñëîâî // Ïðîåêòû çàêîíîâ î ÿçûêàõ:
ýêñïåðòíûé àíàëèç. – Ê.: Ôîíä ïîääåðæêè  ðóññêîé êóëüòóðû â Óê-
ðàèíå. – Ñ.12.
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òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè, áî öå ñóïåðå÷èòü Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè.
Öå ìîæå ñòàòè äðóãîþ ï³äâàëèíîþ êîíñåíñóñó ùîäî äåð-
æàâíî¿ ìîâíî¿ ïîë³òèêè.

3. Òðåòüîþ ï³äâàëèíîþ êîíñåíñóñó â ñôåð³ ìîâíî¿
ïîë³òèêè ìîæå áóòè ïîëîæåííÿ, çã³äíî ç ÿêèì çàïðîâà-
äæåííÿ îô³ö³éíèõ ðåã³îíàëüíèõ ìîâ â Óêðà¿í³ íå â³äì³-
íÿº äåðæàâíîñò³ óêðà¿íñüêî¿ ìîâè íà âñ³é òåðèòîð³¿ Óê-
ðà¿íè. Ùîá íå ïåðåòâîðèòè ïðîáëåìó ðåã³îíàëüíèõ îô³-
ö³éíèõ ìîâ â Óêðà¿í³ íà ïðåäìåò ïîë³òè÷íî¿ ñïåêóëÿö³¿
³ ùîá ïðàâî ìîâíèõ ãðóï (ïåðåâàæíî ðîñ³éñüêîìîâíî¿
ãðóïè) íà îô³ö³éíèé ñòàòóñ â îêðåìèõ ðåã³îíàõ íå ïðè-
çâåëî äî îñòàòî÷íîãî âèò³ñíåííÿ óêðà¿íñüêî¿ ìîâè â öèõ
ðåã³îíàõ ³ç ñóñï³ëüíîãî æèòòÿ, ïîòð³áíî:

3.1. Çàïðîâàäèòè â íîâîìó Çàêîí³ “Ïðî ìîâó â Óêðà¿í³”
îáîâ’ÿçêîâèé ³ñïèò íà çíàííÿ óêðà¿íñüêî¿ ìîâè ÿê äåðæàâ-
íî¿ âñ³ìà äåðæàâíèìè ñëóæáîâöÿìè, êåð³âíèêàìè âñ³õ
äåðæàâíèõ óñòàíîâ òà ï³äïðèºìñòâ, ïðàö³âíèêàìè äåð-
æàâíèõ ï³äïðèºìñòâ ç îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ (ïåðå-
äóñ³ì ìåäèöèíè, îñâ³òè, êóëüòóðè). Ïåðåäáà÷èòè äîñèòü
êîðîòêèé (5–7 ðîê³â) ïåðåõ³äíèé ïåð³îä äëÿ ïîâíîãî ââå-
äåííÿ ö³º¿ íîðìè â ä³þ. Áåç òàêèõ æîðñòêèõ âèìîã íå-
ìîæëèâî ñóòòºâî ï³äâèùèòè  ïðåñòèæ äåðæàâíî¿ ìîâè
ñåðåä ãðîìàäÿí Óêðà¿íè.

3.2. Çàïðîâàäèòè â íîâîìó Çàêîí³ “Ïðî ìîâó â Óêðà¿í³”
îáîâ’ÿçêîâèé ³ñïèò íà çíàííÿ ðåã³îíàëüíèõ îô³ö³éíèõ
ìîâ óñ³ìà äåðæàâíèìè ñëóæáîâöÿìè, êåð³âíèêàìè âñ³õ
äåðæàâíèõ óñòàíîâ òà ï³äïðèºìñòâ, ïðàö³âíèêàìè äåð-
æàâíèõ ï³äïðèºìñòâ ç îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ.

Òîáòî â ì³ñòàõ ³ ñåëàõ, äå çàïðîâàäæåíî äîäàòêîâ³
îô³ö³éí³ ìîâè, äåðæàâí³ ñëóæáîâö³ òà êåð³âíèêè ìàþòü
â³ëüíî âîëîä³òè ³ ñêëàäàòè ³ñïèò íå ç îäí³º¿ äåðæàâíî¿
ìîâè, à ç äâîõ (÷è á³ëüøå) ìîâ. Ïåðåäáà÷èòè äîñèòü êîðîò-
êèé òåðì³í (5–7 ðîê³â) äëÿ ïîâíîãî ââåäåííÿ â ä³þ ö³º¿
íîðìè.

Îñíîâîþ êîíñåíñóñó ç ïèòàííÿ çàïðîâàäæåííÿ â ðåã³î-
íàõ îô³ö³éíîãî ñòàòóñó ðîñ³éñüêî¿ ìîâè òà ³íøèõ ìîâ ìåí-
øèí ìîæå ñòàòè ðîçóì³ííÿ ïîë³òèêàìè òà äåðæàâíèìè
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ñëóæáîâöÿìè òîãî, ùî öåé çàõ³ä ó æîäíîìó ðàç³ íå çâ³ëü-
íÿº ¿õ â³ä îáîâ’ÿçêó çíàòè óêðà¿íñüêó ìîâó ÿê äåðæàâíó,
à íà âèìîãó òåðèòîð³àëüíèõ ãðîìàä – ùå é ³íø³ îô³ö³éí³
ìîâè íà ¿õí³é òåðèòîð³¿.

4. Ó íîâîìó Çàêîí³ “Ïðî ìîâó â Óêðà¿í³” ìîâó íàâ÷àí-
íÿ ä³òåé ïîòð³áíî óâ³äïîâ³äíèòè ç ïîòðåáàìè áàòüê³â, ó÷í³â
òà ñòóäåíò³â çàãàëüíîîñâ³òí³õ øê³ë, äîøê³ëüíèõ íàâ÷àëü-
íèõ çàêëàä³â äåðæàâíî¿ ôîðìè âëàñíîñò³, âèùèõ òà ³íøèõ
ñïåö³àëüíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, à íå ç åòí³÷íèì ñêëà-
äîì íàñåëåííÿ (ÿê ïåðåäáà÷åíî ÷èííèì Çàêîíîì). Ïðàâî
ãðîìàäÿí çäîáóâàòè îñâ³òó ò³ºþ ìîâîþ, ÿêîþ âîíè áà-
æàþòü, ìàº áóòè çàõèùåíå çàêîíîì. Ïðè öüîìó ñë³ä ïà-
ì’ÿòàòè, ùî ïðàâà ãðîìàäÿí ð³çíèõ ìîâíèõ ãðóï íà îñâ³òó
ìîâîþ, ÿêó âîíè îáèðàþòü, çíîâó æ òàêè, íå â³äì³íÿº
íåîáõ³äíîñò³ âèâ÷àòè é çíàòè óêðà¿íñüêó ìîâó ÿê äåð-
æàâíó.

×åòâåðòîþ ï³äâàëèíîþ ïîë³òè÷íîãî êîíñåíñóñó â äåð-
æàâí³é ìîâí³é ïîë³òèö³ ìîæå ñòàòè ïîëîæåííÿ, çã³äíî ç
ÿêèì ïðè çàáåçïå÷åíí³ ïðàâ ðîñ³éñüêîìîâíèõ ãðîìàäÿí
òà ïðåäñòàâíèê³â íàö³îíàëüíèõ ìåíøèí íà íàâ÷àííÿ
“ð³äíîþ” äëÿ íèõ ìîâîþ ïîòð³áíî â îáîâ’ÿçêîâîìó ïîðÿä-
êó äî ïðîãðàì òàêèõ äîøê³ëüíèõ çàêëàä³â, øê³ë òà ÂÍÇ
âêëþ÷àòè âèâ÷åííÿ óêðà¿íñüêî¿ ìîâè â îáñÿãàõ ó 1,5–
2 ðîêè á³ëüøèõ, í³æ ó â³äïîâ³äíèõ óêðà¿íîìîâíèõ îñâ³ò-
í³õ çàêëàäàõ, àäæå ó÷í³ é ñòóäåíòè öèõ çàêëàä³â, ÿê
ïðàâèëî, íåäîñòàòíüî âîëîä³þòü óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ ÿê
äåðæàâíîþ.

5. Ó íîâîìó Çàêîí³ “Ïðî ìîâó â Óêðà¿í³” ïîòð³áíî ðåà-
ë³çóâàòè àíàëîã³÷í³ çàõîäè íà ðîçøèðåííÿ ôóíêö³îíó-
âàííÿ óêðà¿íñüêî¿ ìîâè ÿê äåðæàâíî¿, ðîçâèòîê îô³ö³é-
íèõ ðåã³îíàëüíèõ ìîâ, ãàðàíòóâàííÿ ïðàâ ïðåäñòàâíèê³â
ð³çíèõ ìîâíèõ ãðóï Óêðà¿íè, çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé ðîçâè-
òîê ³ â ³íøèõ ñôåðàõ ñóñï³ëüíîãî æèòòÿ – êóëüòóðè,
íàóêè, ³íôîðìàö³¿ òîùî.
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²íôîðìàö³éí³ ìàòåð³àëè ñîö³îëîã³÷íîãî äîñë³äæåííÿ
«Âèá³ð Óêðà¿íè»: ðåàë³¿, ïðîáëåìè, ïåðñïåêòèâè

(æîâòåíü 2006 ðîêó)

1. ßêîþ ì³ðîþ Âè âîëîä³ºòå òàêèìè ìîâàìè ÿê … óêðà¿íñüêà?
1. Â³ëüíî ìîæó ãîâîðèòè, ÷èòàòè
³ ïèñàòè ö³ºþ ìîâîþ ................................................ 74,4%
2. Â³ëüíî ìîæó ÷èòàòè ³ ïèñàòè,
àëå ïðè ðîçìîâ³ ìàþ ïðîáëåìè ................................ 12,1%
3. Â³ëüíî ìîæó ÷èòàòè ö³ºþ ìîâîþ,
àëå íå ïèøó ³ íå ãîâîðþ ........................................... 5,6%
4. Â îñíîâíîìó ðîçóì³þ öþ ìîâó,
àëå ïðè ðîçìîâ³ ³ ÷èòàíí³ ìàþ ïåâí³ ïðîáëåìè ............ 7,1%
5. Ïðàêòè÷íî íå ðîçóì³þ ö³º¿ ìîâè ............................ 0,6%
6. ²íø³ âàð³àíòè ....................................................... 0,1%

2. ßêîþ ì³ðîþ Âè âîëîä³ºòå òàêèìè ìîâàìè ÿê … ðîñ³éñüêà?
1. Â³ëüíî ìîæó ãîâîðèòè, ÷èòàòè
³ ïèñàòè ö³ºþ ìîâîþ ............................................... 80,4%
2. Â³ëüíî ìîæó ÷èòàòè ³ ïèñàòè,
àëå ïðè ðîçìîâ³ ìàþ ïðîáëåìè .................................. 9,3%
3. Â³ëüíî ìîæó ÷èòàòè ö³ºþ ìîâîþ,
àëå íå ïèøó ³ íå ãîâîðþ ........................................... 5,2%
4. Â îñíîâíîìó ðîçóì³þ öþ ìîâó,
àëå ïðè ðîçìîâ³ ³ ÷èòàíí³ ìàþ ïåâí³ ïðîáëåìè ............ 4,6%
5. Ïðàêòè÷íî íå ðîçóì³þ ö³º¿ ìîâè ............................ 0,4%
6. ²íø³ âàð³àíòè ....................................................... 0,1%
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3. ßêîþ ì³ðîþ Âè âîëîä³ºòå òàêèìè ìîâàìè ÿê … àíãë³éñüêà?
1. Â³ëüíî ìîæó ãîâîðèòè, ÷èòàòè ³ ïèñàòè ö³ºþ ìîâîþ... 2,4%
2. Â³ëüíî ìîæó ÷èòàòè ³ ïèñàòè,
àëå ïðè ðîçìîâ³ ìàþ ïðîáëåìè .................................. 4,0%
3. Â³ëüíî ìîæó ÷èòàòè ö³ºþ ìîâîþ,
àëå íå ïèøó ³ íå ãîâîðþ ........................................... 5,8%
4. Â îñíîâíîìó ðîçóì³þ öþ ìîâó,
àëå ïðè ðîçìîâ³ ³ ÷èòàíí³ ìàþ ïåâí³ ïðîáëåìè .......... 19,4%
5. Ïðàêòè÷íî íå ðîçóì³þ ö³º¿ ìîâè .......................... 64,9%
6. ²íø³ âàð³àíòè ....................................................... 3,6%

4. ßêîþ ìîâîþ Âè ñï³ëêóºòåñü ó ñâî¿é ñ³ì’¿ (âäîìà)?
1. Âèêëþ÷íî óêðà¿íñüêîþ ....................................... 31,6%
2. Ïåðåâàæíî óêðà¿íñüêîþ, àëå çð³äêà ³ ðîñ³éñüêîþ .. 12,1%
3. Ç îäíèìè ÷ëåíàìè ñ³ì’¿ ñï³ëêóþñü óêðà¿íñüêîþ,
à ç ³íøèìè – ðîñ³éñüêîþ........................................... 7,8%
4. Ïåðåâàæíî ðîñ³éñüêîþ, àëå çð³äêà ³ óêðà¿íñüêîþ .. 14,5%
5. Âèêëþ÷íî ðîñ³éñüêîþ ......................................... 32,8%
6. ²íøîþ ìîâîþ ....................................................... 1,3%

5. ßêîþ ìîâîþ Âè ñï³ëêóºòåñÿ ç êîëåãàìè ïî ðîáîò³
÷è íàâ÷àííþ? (Â³äïîâ³äàëè ò³ëüêè ò³, õòî ìàº
îïëà÷óâàíó ðîáîòó ÷è íàâ÷àºòüñÿ ó âèùèõ
òà ïðîôåñ³éíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ)
1. Âèêëþ÷íî óêðà¿íñüêîþ ....................................... 25,8%
2. Ïåðåâàæíî óêðà¿íñüêîþ, àëå çð³äêà ³ ðîñ³éñüêîþ .... 12,0%
3. Ç îäíèìè êîëåãàìè ñï³ëêóþñü óêðà¿íñüêîþ,
à ç ³íøèìè – ðîñ³éñüêîþ......................................... 12,1%
4. Ïåðåâàæíî ðîñ³éñüêîþ, àëå çð³äêà ³ óêðà¿íñüêîþ .... 14,5%
5. Âèêëþ÷íî ðîñ³éñüêîþ ......................................... 35,4%
6. ²íøîþ ìîâîþ ....................................................... 0,3%

6. ßêîþ ìîâîþ Âè ñï³ëêóºòåñÿ íà âóëèöÿõ,
ó ìàãàçèíàõ òà â ãðîìàäñüêèõ ì³ñöÿõ?
1. Âèêëþ÷íî óêðà¿íñüêîþ ....................................... 26,4%
2. Ïåðåâàæíî óêðà¿íñüêîþ, àëå çð³äêà ³ ðîñ³éñüêîþ .. 13,1%
3. Ç îäíèìè ëþäüìè ñï³ëêóþñü óêðà¿íñüêîþ,
à ç ³íøèìè – ðîñ³éñüêîþ......................................... 11,3%
4. Ïåðåâàæíî ðîñ³éñüêîþ, àëå çð³äêà ³ óêðà¿íñüêîþ .... 14,7%
5. Âèêëþ÷íî ðîñ³éñüêîþ ......................................... 33,5%
6. ²íøîþ ìîâîþ ....................................................... 1,0%
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7. ßêîþ ìîâîþ Âè ñï³ëêóºòåñÿ ç ðîäè÷àìè òà çíàéîìèìè?
1. Âèêëþ÷íî óêðà¿íñüêîþ ....................................... 29,3%
2. Ïåðåâàæíî óêðà¿íñüêîþ, àëå çð³äêà ³ ðîñ³éñüêîþ .... 12,7%
3. Ç îäíèìè ðîäè÷àìè ñï³ëêóþñü óêðà¿íñüêîþ,
à ç ³íøèìè – ðîñ³éñüêîþ......................................... 11,6%
4. Ïåðåâàæíî ðîñ³éñüêîþ, àëå çð³äêà ³ óêðà¿íñüêîþ .... 14,4%
5. Âèêëþ÷íî ðîñ³éñüêîþ ......................................... 30,7%
6. ²íøîþ ìîâîþ ....................................................... 1,3%

8. ßêîþ ìîâîþ âåëîñÿ âèêëàäàííÿ íàâ÷àëüíèõ ïðåäìåò³â
ó ïî÷àòêîâ³é òà ñåðåäí³é øêîë³, ÿêó Âè çàê³í÷èëè?
1. Óêðà¿íñüêîþ ...................................................... 46,3%
2. Ðîñ³éñüêîþ ........................................................ 45,2%
3. Â îäíèõ êëàñàõ óêðà¿íñüêîþ,
à â ³íøèõ – ðîñ³éñüêîþ............................................. 7,1%
4. ²íøîþ ìîâîþ ....................................................... 1,4%

9. ßêùî Âè íàâ÷àëèñÿ ó âèùèõ òà ñåðåäí³õ
ñïåö³àëüíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ ï³ñëÿ øêîëè,
òî ÿêîþ ìîâîþ âåëîñÿ âèêëàäàííÿ íàâ÷àëüíèõ ïðåäìåò³â?
1. Óêðà¿íñüêîþ ...................................................... 30,3%
2. Ðîñ³éñüêîþ ........................................................ 48,1%
3. Îêðåì³ ïðåäìåòè óêðà¿íñüêîþ,
à îêðåì³ – ðîñ³éñüêîþ ............................................ 21,0%
4. ²íøîþ ìîâîþ ....................................................... 0,6%

10. ßêîþ ìîâîþ â ñ³ì’¿  ñï³ëêóâàëèñÿ Âàø³ áàòüêè
(ìàòè ÷è áàòüêî, ÿêùî Âè  âèõîâóâàëèñü ó íåïîâí³é ñ³ì’¿,
÷è âèêëàäà÷³, ÿêùî Âè âèõîâóâàëèñü ó äèòÿ÷îìó áóäèíêó)?
1. Âèêëþ÷íî óêðà¿íñüêîþ ....................................... 37,0%
2. Ïåðåâàæíî óêðà¿íñüêîþ, àëå çð³äêà ³ ðîñ³éñüêîþ..... 10,6%
3. Îäí³ ç íèõ ðîçìîâëÿëè óêðà¿íñüêîþ,
³íø³ – ðîñ³éñüêîþ .................................................... 8,9%
4. Ïåðåâàæíî ðîñ³éñüêîþ, àëå çð³äêà ³ óêðà¿íñüêîþ .... 11,0%
5. Âèêëþ÷íî ðîñ³éñüêîþ ......................................... 30,5%
6. ²íøîþ ìîâîþ ....................................................... 2,0%
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×è ñòèêàëèñÿ Âè îñîáèñòî ç ôàêòàìè äèñêðèì³íàö³¿
çà ìîâíîþ îçíàêîþ …?
11. Ïðè âèáîð³ çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ øêîëè, äå Âè íàâ÷àëèñÿ
1. Òàê ..................................................................... 1,6%
2. Í³ ..................................................................... 95,9%
3. Âàæêî â³äïîâ³ñòè.................................................. 2,5%

12. Ïðè âñòóï³ òà íàâ÷àíí³ äî âèùèõ ÷è ïðîôåñ³éíèõ
ñïåö³àëüíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â
1. Òàê ..................................................................... 3,1%
2. Í³ ..................................................................... 88,6%
3. Âàæêî â³äïîâ³ñòè.................................................. 8,4%

13. Ïðè ïðàöåâëàøòóâàíí³
1. Òàê ..................................................................... 2,3%
2. Í³ ..................................................................... 93,6%
3. Âàæêî â³äïîâ³ñòè.................................................. 4,2%

14. Ïðè âèð³øåíí³ ñâî¿õ ïðîáëåì â îðãàíàõ
öåíòðàëüíî¿ äåðæàâíî¿ âëàäè (Âåðõîâí³é Ðàä³,
Óðÿä³, Ì³í³ñòåðñòâàõ òà â³äîìñòâàõ)?
1. Òàê ..................................................................... 2,6%
2. Í³ ..................................................................... 84,4%
3. Âàæêî â³äïîâ³ñòè................................................ 13,1%

15. Íà ðîáîò³ (ïðè âèêîíàíí³ ñâî¿õ ñëóæáîâèõ îáîâ’ÿçê³â)
1. Òàê ..................................................................... 3,4%
2. Í³ ..................................................................... 91,3%
3. Âàæêî â³äïîâ³ñòè.................................................. 5,3%

16. Ïðè âèð³øåíí³ ñâî¿õ ïðîáëåì â îðãàíàõ ì³ñöåâîãî
ñàìîâðÿäóâàííÿ (ì³ñöåâ³é Ðàä³, àäì³í³ñòðàö³¿)
1. Òàê ..................................................................... 4,5%
2. Í³ ..................................................................... 89,2%
3. Âàæêî â³äïîâ³ñòè.................................................. 6,3%
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×è ï³äòðèìóºòå Âè îñîáèñòî òàê³ ìîæëèâ³ ð³øåííÿ?
17. Óêðà¿íñüêà ìîâà ìàº áóòè ºäèíîþ äåðæàâíîþ,
àëå âñ³ ãðîìàäÿíè ìàþòü ïðàâî íà â³ëüíå ñï³ëêóâàííÿ
³ ðîçâèòîê ð³äíîþ ìîâîþ…
1. Òàê ................................................................... 63,0%
2. Í³ ..................................................................... 31,2%
3. Âàæêî â³äïîâ³ñòè.................................................. 5,8%

18. Ðîñ³éñüê³é ìîâ³ òðåáà íàäàòè ñòàòóñó
äðóãî¿ äåðæàâíî¿ â Óêðà¿í³
1. Òàê ................................................................... 45,0%
2. Í³ ..................................................................... 44,7%
3. Âàæêî â³äïîâ³ñòè................................................ 10,3%

19. Ðîñ³éñüê³é ìîâ³ òðåáà íàäàòè ñòàòóñó îô³ö³éíî¿
ò³ëüêè â òèõ ðåã³îíàõ, äå íà öüîìó íàïîëÿãàº
á³ëüø³ñòü ãðîìàäÿí
1. Òàê ................................................................... 34,8%
2. Í³ ..................................................................... 46,7%
3. Âàæêî â³äïîâ³ñòè................................................ 18,5%

20. ßê Âè ââàæàºòå, ÷è íåîáõ³äíå Âàøèì ä³òÿì/îíóêàì
çíàííÿ óêðà¿íñüêî¿ ìîâè?
1. Òàê, áåçóìîâíî ïîòð³áíå ...................................... 95,4%
2. Í³, íå îáîâ’ÿçêîâî ................................................ 2,8%
3. Âàæêî â³äïîâ³ñòè.................................................. 1,8%

21. ßê Âè ââàæàºòå, ÷è íåîáõ³äíå Âàøèì ä³òÿì/îíóêàì
çíàííÿ ðîñ³éñüêî¿ ìîâè?
1. Òàê, áåçóìîâíî ïîòð³áíå ...................................... 84,1%
2. Í³, íå îáîâ’ÿçêîâî .............................................. 13,1%
3. Âàæêî â³äïîâ³ñòè.................................................. 2,8%
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Ñîö³àëüíî-äåìîãðàô³÷í³ ïîêàçíèêè

22. Ñòàòü
1. ×îëîâ³÷à ............................................................ 44,6%
2. Æ³íî÷à .............................................................. 55,4%

23. Â³ê
1. 18–29 ðîê³â........................................................ 24,5%
2. 30–54 ðîêè ........................................................ 46,7%
3. 55 ðîê³â ³ á³ëüøå ................................................ 28,7%

24. Îñâ³òà
1. Íåïîâíà ñåðåäíÿ ................................................. 17,7%
2. Çàãàëüíà ñåðåäíÿ ................................................ 21,5%
3. Ñåðåäíÿ ñïåö³àëüíà ............................................. 44,1%
4. Âèùà (âêëþ÷íî ç íåïîâíîþ) ................................ 16,7%

25. Ð³ä çàíÿòü
1. Êåð³âíèê (çàñòóïíèê êåð³âíèêà) ï³äïðèºìñòâà,
óñòàíîâè, ï³äðîçä³ëó ................................................. 1,8%
2. Ñïåö³àë³ñò òåõí³÷íîãî ïðîô³ëþ
(³ç âèùîþ àáî ñåðåäíüîþ ñïåö³àëüíîþ îñâ³òîþ)............ 8,4%
3. Ñïåö³àë³ñò ãóìàí³òàðíîãî ïðîô³ëþ â ãàëóç³ íàóêè,
êóëüòóðè, îñâ³òè, îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, âèõîâàííÿ òîùî
(ç âèùîþ àáî ñåðåäíüîþ ñïåö³àëüíîþ îñâ³òîþ) ............ 9,8%
4. Ïðàö³âíèê ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â,
â³éñüêîâîñëóæáîâåöü ................................................ 1,9%
5. Ï³äïðèºìåöü ........................................................ 2,9%
6. Ñëóæáîâåöü ç³ ñêëàäó îáñëóãîâóâàëüíîãî ïåðñîíàëó
(áåç ñïåö³àëüíî¿ îñâ³òè) ............................................. 5,3%
7. Êâàë³ô³êîâàíèé ðîá³òíèê .................................... 15,6%
8. Ð³çíîðîá, ï³äñîáíèé ðîá³òíèê ................................ 4,3%
9. Ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèé ðîá³òíèê, ôåðìåð................ 2,8%
10. Ó÷åíü, ñòóäåíò.................................................... 7,5%
11. Íåïðàöþþ÷èé ïåíñ³îíåð .................................... 24,5%
12. Äîìîãîñïîäàðêà .................................................. 5,6%
13.  Íå ìàþ ïîñò³éíîãî ì³ñöÿ ðîáîòè,
àëå ï³äðîáëÿþ ïðè íàãîä³ ó ð³çíèõ ì³ñöÿõ .................. 3,3%
14. Òèì÷àñîâî íå ïðàöþþ ³ íå ìàþ äæåðåë äîõîäó ...... 3,3%
15. ²íøå .................................................................. 2,9%
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26. Äî ÿêî¿ ìàéíîâî¿ âåðñòâè Âè ñåáå â³äíîñèòå?
1. Äî çàìîæíî¿......................................................... 0,2%
2. Äî âèùî¿ ñåðåäíüî¿ ............................................... 3,8%
3. Äî ñåðåäíüî¿....................................................... 49,1%
4. Äî íèæ÷î¿ ñåðåäíüî¿ ........................................... 37,2%
5. Äî íàéíèæ÷î¿ ...................................................... 9,6%

27. Âàøà íàö³îíàëüí³ñòü
1. Óêðà¿íåöü (êà).................................................... 74,8%
2. Ðîñ³ÿíèí (êà) ..................................................... 21,3%
3. ²íøà ................................................................... 3,9%

28. Âàøà ð³äíà ìîâà
1. Óêðà¿íñüêà ........................................................ 56,1%
2. Ðîñ³éñüêà........................................................... 41,7%
3. ²íøà ................................................................... 2,1%

29. Òèï íàñåëåíîãî ïóíêòó
1. Êè¿â .................................................................... 5,5%
2. Îáëàñíèé öåíòð .................................................. 23,6%
3. ²íø³ ì³ñòà ³ ñåëèùà ............................................ 38,6%
4. Ñåëà .................................................................. 32,4%

30. Îáëàñòü
1. Àâòîíîìíà Ðåñïóáë³êà Êðèì òà ì. Ñåâàñòîïîëü ....... 4,9%
2. Â³ííèöüêà ........................................................... 3,7%
3. Âîëèíñüêà ........................................................... 2,0%
4. Äí³ïðîïåòðîâñüêà ................................................. 7,6%
5. Äîíåöüêà ............................................................. 9,8%
6. Æèòîìèðñüêà ....................................................... 2,9%
7. Çàêàðïàòñüêà ....................................................... 2,5%
8. Çàïîð³çüêà ........................................................... 4,0%
9. ²âàíî-Ôðàíê³âñüêà ................................................ 2,9%
10. Êè¿âñüêà ............................................................ 3,8%
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11. Ê³ðîâîãðàäñüêà ................................................... 2,3%
12. Ëóãàíñüêà .......................................................... 5,2%
13. Ëüâ³âñüêà ........................................................... 5,4%
14. Ìèêîëà¿âñüêà ..................................................... 2,6%
15. Îäåñüêà.............................................................. 4,9%
16. Ïîëòàâñüêà ........................................................ 3,4%
17. Ð³âíåíñüêà ......................................................... 2,3%
18. Ñóìñüêà ............................................................. 2,7%
19. Òåðíîï³ëüñüêà .................................................... 2,3%
20. Õàðê³âñüêà ......................................................... 6,2%
21. Õåðñîíñüêà ........................................................ 2,4%
22. Õìåëüíèöüêà...................................................... 3,0%
23. ×åðêàñüêà .......................................................... 3,0%
24. ×åðí³âåöüêà ....................................................... 1,8%
25. ×åðí³ã³âñüêà ....................................................... 2,7%
26. Êè¿â .................................................................. 5,5%
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²íôîðìàö³éí³ ìàòåð³àëè ñîö³îëîã³÷íîãî äîñë³äæåííÿ
«Ñòðàòåã³¿ Óêðà¿íè–2007»

(ëèïåíü 2007 ðîêó)

1. Ñåðåä ïîë³òèê³â òî÷èòüñÿ ÷èìàëî ñóïåðå÷îê ùîäî ìîâíî-
ãî ïèòàííÿ, çîêðåìà ùîäî ñòàòóñó ðîñ³éñüêî¿ ìîâè.
Íàñê³ëüêè íàãàëüíèì éîãî âèð³øåííÿ º îñîáèñòî äëÿ Âàñ?

2. ßê³ ïðîáëåìè, íà Âàøó äóìêó, ìàþòü áóòè â öåíòð³
âèáîð÷î¿ êàìïàí³¿, ïîçèö³þ ïàðò³é òà áëîê³â ç ÿêèõ
Âè á õîò³ëè ïî÷óòè?

Варіанти відповіді 
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1. Мовне питання – невідкладна проблема, 
яка потребує негайного вирішення 24,1 20,9 18,9 21,5 

2. Мовне питання потребує свого 
вирішення, але з цим можна почекати 31,4 36,3 28,1 32,3 

3. Мовне питання взагалі не актуальне, 
кожен і без того розмовляє тією мовою, 
якою хоче 

44,4 42,7 53,0 46,1 
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1. Підвищення загального рівня зарплат, 
пенсій, стипендій 55,1 55,6 58,1 56,1 

2. Забезпечення економічного зростання 52,0 53,4 55,8 53,5 
3. Подолання безробіття 44,9 51,7 48,6 48,4 
4. Погіршення медичного обслуговування 44,4 45,0 50,0 46,1 
5. Соціальний захист малозабезпечених 37,2 45,1 44,1 42,0 
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Варіанти відповіді 
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6. Зростання цін на продукти і товари першої 
необхідності 35,7 43,3 48,0 41,8 

7. Боротьба зі злочинністю 37,6 36,4 41,3 38,1 
8. Боротьба з корупцією 30,6 29,7 41,6 33,3 
9. Здійснення пенсійної реформи 34,9 31,7 31,0 32,7 
10. Земельна реформа, підтримка сільського 
господарства 21,6 23,5 28,3 24,1 

11. Реформування житлово-комунального 
господарства 23,1 21,9 28,1 24,0 

12. Зростання рівня соціального 
розшарування у суспільстві на бідних  
та багатих  

17,9 25,5 27,9 23,4 

13. Охорона материнства та дитинства 20,5 21,3 27,6 22,7 
14. Повернення втрачених заощаджень  
з Ощадбанку СРСР 17,7 23,2 25,5 21,8 

15. Підтримка вітчизняного виробника 21,7 19,3 23,4 21,3 
16. Розв’язання екологічних проблем, 
охорона природи 17,3 15,7 24,7 18,7 

17. Удосконалення податкової системи 20,8 17,2 16,9 18,4 
18. Забезпечення доступу молоді до вищої 
освіти 13,5 17,7 20,1 16,8 

19. Подолання моральної кризи  
в  суспільстві 12,8 11,7 14,5 12,9 

20. Боротьба з олігархами 10,3 11,7 18,0 12,9 
21. Повернення у державну власність 
незаконно приватизованих підприємств 8,6 13,9 15,0 12,3 

22. Освітня реформа, вдосконалення 
шкільної освіти 9,9 10,4 15,4 11,6 

23. Реформування судової системи, 
справедливість судочинства 11,3 10,6 12,3 11,3 

24. Вступ України до ЄЕП із Росією, 
Білоруссю і Казахстаном 11,7 9,4 10,7 10,6 

25. Підтримка національної культури та 
української мови 10,1 6,2 9,8 8,6 

26. Забезпечення прав та свобод людини 6,9 7,8 11,9 8,6 
27. Розвиток демократії у суспільстві, 
можливість людей впливати на владу 9,7 5,5 10,7 8,4 
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Варіанти відповіді 
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28. Реформування політичної системи, 
адмінреформа 8,5 7,1 9,0 8,1 

29. Вирішення питання статусу російської 
мови в Україні 9,5 7,2 7,5 8,1 

30. Вступ України в ЄС 8,7 5,3 9,0 7,6 
31. Забезпечення свободи слова 5,2 4,9 8,1 5,8 
32. Надання регіонам, місцевій владі 
більше повноважень 4,0 2,9 5,7 4,0 

33. Розвиток фізичної культури та спорту 3,7 3,1 4,9 3,8 
34. Вступ України до НАТО 4,5 2,4 4,2 3,6 
35. Подолання конфлікту релігійних 
конфесій 1,9 2,3 3,3 2,4 

34. Інші 2,5 1,2 2,1 1,9 

 

3. ßêîþ ìîâîþ Âè ñï³ëêóºòåñÿ â ñ³ì’¿?

Варіанти відповіді 
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1. Тільки українською 39,8 39,4 38,8 39,4 
2. Тільки російською 29,8 28,8 32,5 30,1 
3. По-різному, залежно від обставин 29,3 31,2 27,9 29,6 
4. Іншою мовою 1,1 0,6 0,8 0,8 
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4. ßêèì, íà Âàø ïîãëÿä, ìàº áóòè ñòàòóñ îñíîâíèõ ìîâ
â Óêðà¿í³?

Ñîö³àëüíî-äåìîãðàô³÷í³ ïîêàçíèêè

Варіанти відповіді 
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1. Українська мова має бути (як зараз) 
єдиною державною, але треба забезпечити 
права громадян на освіту і задоволення 
потреб спілкуватися російською мовою  
і мовами національних меншин 

37,9 33,6 39,0 36,6 

2. Українська мова має бути єдиною 
державною, але російській та іншим мовам 
потрібно надати статусу офіційної в тих 
регіонах, де цього вимагає більшість 
громадян 

24,5 29,8 26,9 27,1 

3. В Україні має бути дві державні мови – 
українська та російська 30,7 33,5 29,6 31,4 

4. Інші варіанти 0,7 0,4 0,5 0,5 
5. Важко відповісти 22,4 20,9 19,8 21,1 

 

Позиції 

Ю
кр
ей
ні
ан

 
со
ці
ол
од
ж
і 

се
рв
іс

 

К
М
ІС

 

С
О
Ц
ІС

 

За
га
ло
м 

5. Стать     
1. Чоловіки 44,2 45,0 44,2 44,5 
2. Жінки 55,8 55,0 55,8 55,5 
6. Вік     
1. 18–29 років 22,4 22,0 21,2 21,9 
2. 30–54 роки 47,0 42,8 44,0 44,6 
3. 55 років і більше  30,6 35,3 34,8 33,5 
7. Рівень освіти     
1. Початкова чи неповна середня 15,8 11,8 10,4 12,9 
2. Загальна середня 27,3 30,8 25,1 28,0 
3. Середня спеціальна 42,4 33,7 35,0 37,2 
4. Вища (включно з неповною вищою) 14,4 23,7 29,5 21,9 
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8. Рід занять     
1. Керівники (заступники керівника) 
підприємства, установи, підрозділу 1,7 1,7 2,1 1,8 

2. Спеціалісти технічного профілю (з вищою  
та середньою освітою) 8,0 6,1 8,2 7,4 

3. Спеціалісти гуманітарного профілю в галузі 
науки, культури, освіти, охорони здоров’я, 
виховання тощо (з вищою чи середньою 
спеціальною освітою) 

7,8 7,5 8,7 7,9 

4. Працівник правоохоронних органів, 
військовослужбовець 1,5 1,2 1,1 1,2 

5. Підприємець (бізнесмен) 3,5 3,2 3,7 3,4 
6. Службовець зі складу обслуговувального 
персоналу (без спеціальної освіти) 5,6 4,4 4,5 4,9 

7. Кваліфікований робітник 14,3 14,6 14,4 14,4 
8. Різнороб, підсобний робітник 5,0 3,8 4,0 4,3 
9. Сільськогосподарський робітник, фермер 2,7 1,3 1,4 1,8 
10. Учень, студент 5,6 4,5 4,8 5,0 
11. Непрацюючий пенсіонер 26,0 32,3 31,2 29,8 
12. Домогосподарка 7,6 7,6 5,7 7,4 
13. Не мають постійного місця роботи,  
але підробляють при нагоді в різних місцях 4,5 3,6 3,5 3,9 

14. Тимчасово не працюють  
і не мають джерел доходу 4,0 5,5 4,1 4,6 

15. Інші 2,3 2,7 2,7 2,5 
9. У державному чи приватному секторі  
Ви зараз працюєте?      

1. У державному 25,1 26,3 23,0 24,9 
2. У приватному 28,4 27,5 28,8 28,2 
3. І в тому, і в тому 3,1 2,3 1,8 2,4 
4. Я не працюю (навчаюся, перебуваю  
на пенсії тощо) 43,4 44,0 46,5 44,5 

10. До якої майнової верстви Ви себе 
відносите?     

1. До заможної  0,4 0,2 0,2 0,3 
2. До вищої за середню 2,5 1,6 2,6 2,2 
3. До середньої 46,6 47,6 47,2 47,1 
4. До нижчої середньої 40,0 38,8 37,5 38,9 
5. До найнижчої  10,6 11,8 12,4 11,5 
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Позиції 
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11. Яким був розмір Вашої заробітної плати 
(стипендії, пенсії) за травень?  
(2007 рік) 

    

1. Середній показник 727,7 
грн 

713,1 
грн 

720,9 
грн – 

2. Середнє квадратичне відхилення 624,0 
грн 

794,8 
грн 

603,0 
грн – 

12. Ваша національність     
1. Українець (ка) 81,5 81,4 80,2 81,1 
2. Росіянин (ка) 16,5 15,0 17,0 16,1 
3. Інша 2,0 3,6 2,8 2,8 
13. Ваша рідна мова     
1. Українська 66, 365,1 63,0 64,9 
2. Російська 32,5 32,1 35,5 33,2 
3. Інша 1,2 2,8 1,5 1,9 
14. До якої релігійної конфесії Ви належите?     
1. Не релігійний 27,4 20,3 22,1 23,3 
2. Українська православна церква (Київського 
патріархату) 33,0 36,5 32,6 34,2 

3. Українська православна церква 
(Московського патріархату 19,3 24,0 21,2 21,5 

4. Греко-католицька церква 7,5 6,3 7,5 7,1 
5. Католицька церква 0,5 0,9 0,9 0,8 
6. Українська автокефальна православна 
церква 1,6 1,0 1,3 1,3 

7. Протестантська 0,4 0,5 0,7 0,5 
8. Мусульманська  0,4 1,0 0,36 0,6 
9. Іудейська 0,1 0,0 0,1 0,1 
10. Інша 2,1 3,6 4,9 3,4 
11. Не визначилися 7,7 5,9 8,3 7,2 
15. Тип населеного пункту     
1. Київ 5,7 5,6 6,0 5,7 
2. Інші міста 61,0 61,7 62,9 61,8 
3. Село 33,3 32,7 31,2 32,5 
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²íôîðìàö³éí³ ìàòåð³àëè ñîö³îëîã³÷íîãî äîñë³äæåííÿ
«Âèá³ð Óêðà¿íè–2007» (æîâòåíü 2006 ðîêó)
ó ðîçð³ç³ ðåã³îíàëüíèõ, â³êîâèõ, ïîñåëåíñüêèõ

òà ìîâíèõ ãðóï íàñåëåííÿ Óêðà¿íè

Òàáëèöÿ 1
Ñàìîîö³íêè æèòåë³â ð³çíèõ ðåã³îí³â Óêðà¿íè

ð³âíÿ çíàííÿ óêðà¿íñüêî¿ òà ðîñ³éñüêî¿ ìîâ, %
Регіони України 

Якою мірою Ви володієте  
такими мовами як ...? 
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1. Українська       
1.1. Вільно можу говорити, читати 
та писати цією мовою 74,5 94,3 88,4 69,6 38,8 

1.2. Вільно можу читати та писати, 
але маю проблему при розмові 12,1 2,1 8,6 14,0 25,0 

1.3. Вільно можу читати цією 
мовою, але не пишу і не говорю 5,6 1,0 2,0 10,1 10,0 

1.4. В основному розумію цю мову, 
але в розмові і в читанні маю певні 
проблеми 

7,1 2,6 0,6 5,4 24,5 

1.5. Практично не розумію цієї мови 0,6 0,0 0,5 0,5 1,8 
1.6. Інші варіанти 0,1 0,0 0,0 0,5 0,0 
2. Російська       
2.1. Вільно можу говорити, читати  
та писати цією мовою 80,4 59,0 73,0 90,8 99,0 

2.2. Вільно можу читати та писати, 
але маю проблему при розмові 9,3 12,9 16,7 4,3 0,3 

2.3. Вільно можу читати цією 
мовою, але не пишу і не говорю 5,2 11,9 6,8 2,3 0,0 

2.4. В основному розумію цю мову, 
але в розмові і в читанні маю певні 
проблеми 

4,6 15,5 3,3 1,8 0,0 

2.5. Практично не розумію цієї мови 0,4 0,5 0,2 0,5 0,8 
2.6. Інші варіанти 0,1 0,3 0,0 0,2 0,0 
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Òàáëèöÿ 2
Ñàìîîö³íêè ð³âíÿ çíàííÿ óêðà¿íñüêî¿ òà ðîñ³éñüêî¿ ìîâè

îêðåìèõ åòí³÷íèõ òà â³êîâèõ ãðóï íàñåëåííÿ, %

Вікові  
групи 

Типи  
поселень 

Якою мірою Ви володієте 
 такими мовами, як…? 
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1. Українська        
1.1. Вільно можу говорити, 
читати та писати цією мовою 80,1 72,9 72,0 70,1 67,5 86,6 

1.2. Вільно можу читати та 
писати, але маю проблему при 
розмові 

12,2 12,6 11,3 17,0 12,8 6,9 

1.3. Вільно можу читати цією 
мовою, але не пишу і не говорю 4,3 6,5 5,4 6,9 7,2 2,6 

1.4. В основному розумію цю 
мову, але в розмові і в читанні 
маю певні проблеми 

2,8 7,4 10,2 5,0 11,7 3,4 

1.5. Практично не розумію цієї 
мови 0,4 0,6 0,9 1,0 0,8 0,2 

1.6. Інші варіанти 0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 0,3 
2. Російська        
2.1. Вільно можу говорити, 
читати  
та писати цією мовою 

81,3 82,6 76,0 91,6 88,4 60,9 

2.2. Вільно можу читати та 
писати, але маю проблему при 
розмові 

9,1 7,9 11,7 4,1 6,8 16,8 

2.3. Вільно можу читати цією 
мовою, але не пишу і не говорю 5,5 5,1 5,4 2,0 2,2 11,5 

2.4. В основному розумію цю 
мову, але в розмові і в читанні 
маю певні проблеми 

3,9 4,1 6,1 1,5 2,2 10,2 

2.5. Практично не розумію цієї 
мови 0,4 0,3 0,7 0,7 0,4 0,3 

2.6. Інші варіанти 0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 0,3 
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Òàáëèöÿ 3
Âçàºìîçâ’ÿçîê ì³æ ñàìîîö³íêàìè ð³âíÿ âîëîä³ííÿ

óêðà¿íñüêîþ òà ðîñ³éñüêîþ ìîâàìè, %

Якою мірою Ви володієте такими мовами  
як українська? 

Якою мірою Ви володієте 
такими мовами як російська? 
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1. Вільно можу говорити, читати 
та писати цією мовою 69,6 14,5 6,7 8,4 0,7 0,1 

2. Вільно можу читати та писати, 
але маю проблему при розмові 94,6 3,8 0,0 1,1 0,5 0,0 

3. Вільно можу читати цією 
мовою, але не пишу і не говорю 93,3 1,0 3,8 1,0 1,0 0,0 

4. В основному розумію цю 
мову, але в розмові і в читанні 
маю певні проблеми 

95,7 1,1 1,1 2,2 0,0 0,0 

5. Практично не розумію цієї 
мови 100 0 0 0 0 0 

 

Регіони України 

Оцінювані позиції 
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1. Якою мовою велося викладання 
навчальних предметів у початковій  
та середній школі, яку Ви закінчили? 

     

1.1. Українською 46,3 80,3 65,0 31,4 6,0 
1.2. Російською 45,2 8,8 27,4 60,0 89,5 
1.3. В одних класах – українською,  
в інших – російською 7,1 7,2 7,7 8,3 4,3 

1.4. Іншою мовою 1,4 3,7 0,0 0,4 0,3 
 

Òàáëèöÿ 4
Ìîâà íàâ÷àííÿ â çàãàëüíîîñâ³òí³õ øêîëàõ, âèùèõ

òà ³íøèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ æèòåë³â ð³çíèõ ðåã³îí³â, %
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Òàáëèöÿ 5
Ìîâà íàâ÷àííÿ â çàãàëüíîîñâ³òí³õ øêîëàõ, âèùèõ

òà ³íøèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ ãðîìàäÿí ð³çíèõ â³êîâèõ
òà ïîñåëåíñüêèõ ãðóï, %

Ïðîäîâæåííÿ òàáëèöÿ 4

2. Якщо Ви навчались у вищих та серед-
ніх спеціальних навчальних закладах 
після школи, то якою мовою велося 
викладання навчальних предметів у них? 

     

2.1. Українською 30,2 59,6 39,6 17,0 2,3 
2.2. Російською 48,2 10,7 31,5 66,5 90,7 
2.3. Окремі предмети викладають 
українською, інші – російською 21,0 27,7 28,3 16,2 7,0 

2.4. Іншою мовою 0,6 1,7 0,6 0,3 0,0 
 

Вікові групи Типи поселень 

Оцінювані позиції 
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1. Якою мовою велося викладання 
навчальних предметів у 
початковій та середній школі, яку 
Ви закінчили? 

      

1.1. Українською 48,1 42,8 50,5 36,5 36,4 67,0 
1.2. Російською 42,8 49,5 40,1 53,9 57,9 22,1 
1.3. В одних класах – українською, в 
інших – російською 8,1 6,5 7,1 9,2 5,0 7,5 

1.4. іншою мовою 1,0 1,2 2,3 0,4 0,6 3,4 
2. Якщо Ви навчалися у вищих  
та середніх спеціальних 
навчальних закладах після школи, 
то якою мовою велося викладання 
навчальних предметів у них? 

      

2.1. Українською 41,5 26,7 24,5 25,8 25,4 43,6 
2.2. російською 33,9 52,7 55,4 56,3 56,1 25,2 
2.3. Окремі предмети викладають 
українською, інші – російською 24,7 19,9 19,1 17,0 18,3 30,4 

2.4. Іншою мовою 0 0,7 1,1 0,8 0,2 0,9 
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Òàáëèöÿ 6
Çàëåæí³ñòü ì³æ ìîâîþ íàâ÷àííÿ ó ïî÷àòêîâ³é ÷è ñåðåäí³é
øêîë³, â ÿê³é íàâ÷àëèñÿ, òà ìîâîþ ñï³ëêóâàííÿ ó ñ³ì’¿, %

Òàáëèöÿ 7
Âïëèâ ìîâè íàâ÷àííÿ ó ïî÷àòêîâ³é òà ñåðåäí³ øêîë³

íà ð³âåíü çíàííÿ óêðà¿íñüêî¿ òà ðîñ³éñüêî¿ ìîâè
ãðîìàäÿíàìè Óêðà¿íè, %

Якою мовою велося викладання 
навчальних предметів у 

початковій та середній школі, яку 
ви закінчили? 

Якою мовою Ви переважно 
спілкуєтесь в своїй сім’ї (вдома)? 
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1. Виключно українською 61,1 2,4 25,7 17,2 
2. Переважно українською,  
але зрідка російською 19,3 5,1 12,7 0 

3. Одні члени сім’ї розмовляють 
українською, а інші – російською 7,6 6,6 17,6 0 

4. Переважно російською,  
але зрідка і українською 7,0 21,4 21,8 6,9 

5. Виключно українською 4,9 64,0 20,4 10,3 
6. Іншою мовою 0,0 0,4 2,1 65,5 
Україна в цілому 46,4 45,1 7,1 1,4 

 

Якою мовою велося викладання 
навчальних предметів 

 у початковій та середній школі,  
яку ви закінчили? 

Якою мірою Ви володієте  
такими мовами ...? 
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1. Українська      
1.1. Вільно можу говорити, читати та 
писати цією мовою 96,3 50,9 83,7 60,7 

1.2. Вільно можу читати та писати, але 
маю проблему при розмові 2,9 21,9 9,9 10,7 

1.3. Вільно можу читати цією мовою, 
але не пишу і не говорю 0,1 11,4 4,3 10,7 
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Òàáëèöÿ 8
Çàëåæí³ñòü ì³æ ìîâîþ ñï³ëêóâàííÿ áàòüê³â

òà ìîâîþ íàâ÷àííÿ ä³òåé ó çàãàëüíîîñâ³òí³õ øêîëàõ
òà âèùèõ ³ ñåðåäí³õ ñïåö³àëüíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ, %

1.4. В основному розумію цю мову, але 
в розмові і в читанні маю певні 
проблеми 

0,5 14,6 0,7 14,3 

1.5. Практично не розумію цієї мови 0,0 1,2 0,7 3,6 
1.6. Інші варіанти 0,1 0,0 0,7 0,0 
2. Російська      
2.1. Вільно можу говорити, читати  
та писати цією мовою 65,8 96,8 77,3 51,7 

2.2. Вільно можу читати та писати, але 
маю проблему при розмові 16,8 1,5 8,3 13,8 

2.3. Вільно можу читати цією мовою, 
але не пишу і не говорю 8,9 0,6 5,7 27,6 

2.4. В основному розумію цю мову, але 
в розмові і в читанні маю певні 
проблеми 

7,9 0,4 8,5 6,9 

2.5. Практично не розумію цієї мови 0,3 0,7 0,0 0,0 
2.6. Інші варіанти 0,2 0,0 0,0 0,0 

 

Ïðîäîâæåííÿ òàáëèö³ 7

Якою мовою велося 
викладання навчальних 
предметів у початковій  
чи середній школі,  

коли Ви в них навчалися?  

Якою мовою велося 
викладання у вищих та 
середніх спеціальних 
навчальних закладах,  
якщо Ви їх закінчили? 

Якою мовою в сім’ї 
спілкувалися Ваші 
батьки (мати або 
батько, якщо Ви 
виховувались у неповній 
сім’ї, чи викладачі,  
якщо Ви виховувались 
 у дитячому будинку)? 

У
кр
аї
нс
ьк
ою

 

Ро
сі
йс
ьк
ою

 

В
 о
дн
их

 к
ла
са
х 

ук
ра
їн
сь
ко
ю

, в
 ін
ш
их

 –
 

ро
сі
йс
ьк
ою

  

Ін
ш
ою

 м
ов
ою

 

У
кр
аї
нс
ьк
ою

 

Ро
сі
йс
ьк
ою

 

В
 о
дн
их

 к
ла
са
х 

ук
ра
їн
сь
ко
ю

, в
 ін
ш
их

 –
 

ро
сі
йс
ьк
ою

  

Ін
ш
ою

 м
ов
ою

 

1. Виключно українською 89,2 5,1 5,2 0,5 59,4 15,3 25,1 0,2 
2. Переважно українською, 
але зрідка російською 67,1 20,5 12,4 0,0 39,2 34,3 26,6 0,0 

3. Одні з них розмовляли 
українською, а інші – 
російською 

34,1 47,7 18,2 0,0 20,0 51,1 27,4 1,5 

4. Переважно російською, 
але зрідка і українською 18,8 72,0 9,2 0,0 10,5 69,3 20,2 0,0 

5. Виключно українською 4,8 91,6 3,5 0,2 6,6 79,6 13,3 0,5 
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Òàáëèöÿ 9
Äèíàì³êà ìîâè ñï³ëêóâàííÿ ì³æ áàòüê³âñüêèì

òà íèí³øí³ì ïîêîë³ííÿì ãðîìàäÿí Óêðà¿íè
òà æèòåë³â îêðåìèõ ðåã³îí³â, %

Регіони України 

Якою мовою спілкувалися 

(спілкуються) в сім’ї? 

У
кр
аї
на

 за
га
ло
м 

За
хі
дн
а 
У
кр
аї
на

 

Ц
ен
тр
ал
ьн
а 

У
кр
аї
на

 т
а 

П
ів
ні
чн
ий

 С
хі
д 

П
ів
де
нь

 т
а 

П
ів
де
нн
ий

 С
хі
д 

Д
он
ба
с 
та

 К
ри
м 

1. Виключно українською      
1.1. Батьки  37,0 88,2 46,3 12,2 1,4 
1.2. Нинішні громадяни 31,5 85,1 38,9 7,6 0,3 
2. Переважно українською,  
але зрідка і російською      

2.1. Батьки  10,6 2,6 23,1 10,5 2,1 
2.2. Нинішні громадяни 12,2 2,8 25,3 11,5 0,3 

3. З одними членами родини 
українською, з іншими – російською      

3.1. Батьки  8,9 0,8 7,8 14,4 4,3 
3.2. Нинішні громадяни 7,8 1,0 9,6 13,8 3,0 

4. Переважно російською,  
але зрідка і українською      

4.1. Батьки  11,0 1,7 9,7 25,0 13,6 
4.2. Нинішні громадяни 15,5 3,1 13,5 26,6 10,5 

5. Виключно російською      
5.1. Батьки  30,5 2,1 13,0 36,8 78,3 
5.2. Нинішні громадяни 32,7 2,8 12,5 39,6 86,0 

6. Іншою мовою      
6.1. Батьки  2,0 4,6 0,1 1,1 0,3 
6.2. Нинішні громадяни 1,3 5,2 0,2 0,9 0,0 

 



Äîäàòîê 3168

Òàáëèöÿ 10
Äèíàì³êà ìîâè ñï³ëêóâàííÿ óêðà¿íö³â

òà ðîñ³ÿí Óêðà¿íè â áàòüê³âñüêîìó
òà íèí³øíüîìó ïîêîë³íí³, %

Якою мовою спілкувалися 
(спілкуються) в сім’ї? 

Етнічні 
українці 

Етнічні  
росіяни 

1. Виключно українською   
1.1. Батьки  48,2 3,8 
1.2. Нинішні громадяни 41,0 3,3 

2. Переважно українською,  
але зрідка і російською   

2.1. Батьки  13,3 3,8 
2.2. Нинішні громадяни 15,2 1,9 

3. З одними членами родини 
українською, з іншими – російською   

3.1. Батьки  10,1 5,4 
3.2. Нинішні громадяни 9,2 3,7 

4. Переважно російською,  
але зрідка і українською   

4.1. Батьки  10,8 13,1 
4.2. Нинішні громадяни 14,2 16,1 

5. Виключно російською   
5.1. Батьки  17,1 74,6 
5.2. Нинішні громадяни 19,9 75,1 

6. Іншою мовою   
6.1. Батьки  0,5 0,2 
6.2. Нинішні громадяни 0,4 0,0 
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Òàáëèöÿ 11
Äèíàì³êà ìîâè ñï³ëêóâàííÿ ì³æ áàòüê³âñüêèì

òà íèí³øí³ì ïîêîë³ííÿì ãðîìàäÿí Óêðà¿íè
 ð³çíèõ â³êîâèõ ãðóï, %

Вікові групи 
Якою мовою спілкувалися 
(спілкуються) в сім’ї? 18–29 

років 
30–54 
роки 

55 років  
і більше 

1. Виключно українською    
1.1. Батьки  33,9 35,3 42,6 
1.2. Нинішні громадяни 30,0 31,5 32,8 
2. Переважно українською,  
але зрідка і російською    

2.1. Батьки  10,7 9,4 12,4 
2.2. Нинішні громадяни 11,2 9,9 16,5 
3. З одними членами родини 
українською, з іншими – російською    

3.1. Батьки  8,9 9,0 9,0 
3.2. Нинішні громадяни 8,1 8,8 6,1 
4. Переважно російською,  
але зрідка і українською    

4.1. Батьки  12,8 11,0 9,4 
4.2. Нинішні громадяни 15,2 15,0 13,0 
5. Виключно російською    
5.1. Батьки  31,8 33,8 24,2 
5.2. Нинішні громадяни 33,9 33,6 30,4 
6. Іншою мовою    
6.1. Батьки  2,1 1,6 2,5 
6.2. Нинішні громадяни 1,6 1,2 1,2 
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Òàáëèöÿ 12
Ñòàâëåííÿ æèòåë³â ð³çíèõ ðåã³îí³â Óêðà¿íè

äî ñòàòóñó ìîâ â Óêðà¿í³, %

Регіони України 

Чи підтримуєте Ви особисто такі 
можливі рішення? 

У
кр
аї
на

 за
га
ло
м 

За
хі
дн
а 
У
кр
аї
на

 

Ц
ен
тр
ал
ьн
а 

У
кр
аї
на

 т
а 

П
ів
ні
чн
ий

 С
хі
д 

П
ів
де
нь

 т
а 

П
ів
де
нн
ий

 С
хі
д 

Д
он
ба
с 
та

 К
ри
м 

1. Українська мова має бути 
єдиною державною, але всі 
громадяни мають право на вільне 
спілкування і розвиток рідною 
мовою 

     

1.1. Так 63,1 93,6 76,4 55,7 22,8 
1.2. Ні 31,2 3,7 15,5 39,6 71,0 
1.3. Не визначилися 5,8 2,7 8,1 4,7 6,3 

2. Російській мові треба надати 
статусу другої державної в Україні      

2.1. Так 45,0 8,4 28,0 62,7 82,0 
2.2. Ні 44,7 80,5 56,0 30,3 13,3 
2.3. Не визначилися 10,3 11,1 16,0 7,0 4,8 

3. Російській мові треба надати 
статусу офіційної тільки в тих 
регіонах, де на цьому наполягає 
більшість громадян  

     

3.1. Так 34,8 26,3 23,7 49,5 40,5 
3.2. Ні 46,7 60,8 51,2 38,5 37,5 
3.3. Не визначилися 18,5 12,9 25,1 12,0 22,0 
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Òàáëèöÿ 13
Ñòàâëåííÿ ð³çíèõ â³êîâèõ òà ïîñåëåíñüêèõ ãðóï
ãðîìàäÿí Óêðà¿íè äî ñòàòóñó ìîâ â Óêðà¿í³, %

Вікові групи Типи поселень 

Чи підтримуєте Ви особисто  
такі можливі рішення? 

18
–2

9 
ро
кі
в 

30
–5

4 
ро
ки

 

55
 р
ок
ів

  
і б
іл
ьш

е 
С
то
ли
ця

 
та

 о
бл
ас
ні

 
це
нт
ри

 
Ін
ш
і 

мі
ст
а 

 

С
ел
а 

1. Українська мова має бути 
єдиною державною, але всі 
громадяни мають право на вільне 
спілкування і розвиток рідною 
мовою 

      

1.1. Так 64,7 61,7 63,9 65,8 49,3 77,1 
1.2. Ні 30,6 31,3 31,5 26,5 46,6 16,7 
1.3. Не визначилися 4,7 7,0 4,6 7,7 4,0 16,2 

2. Російській мові треба надати 
статусу другої державної в Україні       

2.1. Так 41,6 46,6 45,5 45,6 54,0 33,5 
2.2. Ні 49,4 42,4 44,4 43,2 38,5 53,4 
2.3. Не визначилися 9,1 11,1 10,1 11,2 7,4 13,1 

3. Російській мові треба надати 
статусу офіційної тільки в тих 
регіонах, де на цьому наполягає 
більшість громадян  

      

3.1. Так 33,3 36,0 34,2 36,5 37,2 30,3 
3.2. Ні 52,1 43,6 47,2 43,0 45,5 51,6 
3.3. Не визначилися 14,6 20,4 18,6 20,5 17,3 18,1 

 



Äîäàòîê 3172

Òàáëèöÿ 14
Çàëåæí³ñòü ì³æ ð³âíåì âîëîä³ííÿ óêðà¿íñüêîþ

òà ðîñ³éñüêîþ ìîâàìè òà ñòàâëåííÿì
äî ïîòðåáè íàäàííÿ ðîñ³éñüê³é ìîâ³

ñòàòóñó äðóãî¿ äåðæàâíî¿, %

Чи підтримуєте  
Ви такі рішення?  

Російській мові треба надати 
статус другої державної в Україні Рівень володіння українською  

чи російською мовою 

Так  Ні 
Не 

визна-
чилися  

Якою мірою Ви володієте такими 
мовами як ...? 
1. Українська  

   

1.1. Вільно можу говорити, читати 
та писати цією мовою 34,3 54,4 11,3 

1.2. Вільно можу читати та писати, 
але маю проблему при розмові 76,2 15,4 8,3 

1.3. Вільно можу читати цією 
мовою, але не пишу і не говорю 78,9 15,6 5,5 

1.4. В основному розумію цю мову, 
але в розмові і в читанні маю певні 
проблеми 

74,8 18,7 6,5 

1.5. Практично не розумію цієї мови 76,9 7,7 15,4 
1.6. Інші варіанти – – – 
 
2. Російська  

   

2.1. Вільно можу говорити, читати  
та писати цією мовою 49,8 40,2 9,9 

2.2. Вільно можу читати та писати, 
але маю проблему при розмові 28,4 58,5 13,1 

2.3. Вільно можу читати цією 
мовою, але не пишу і не говорю 20,6 66,0 13,4 

2.4. В основному розумію цю мову, 
але в розмові і в читанні маю певні 
проблеми 

15,7 76,4 7,9 

2.5. Практично не розумію цієї мови – – – 
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Òàáëèöÿ 15
Çàëåæí³ñòü ì³æ ìîâîþ ñï³ëêóâàííÿ â ñ³ì’¿
òà ñòàâëåííÿì äî ñòàòóñó ðîñ³éñüêî¿ ìîâè

ÿê äðóãî¿ äåðæàâíî¿, %

Òàáëèöÿ 16
Çàëåæí³ñòü ì³æ ìîâîþ ñï³ëêóâàííÿ â ñ³ì’¿

òà ñòàâëåííÿì äî óêðà¿íñüêî¿ ìîâè
ÿê ºäèíî¿ äåðæàâíî¿, %

Чи підтримуєте Ви такі рішення?  
Російській мові треба надати 

статусу другої державної в Україні Якою мовою Ви спілкуєтеся  
в своїй сім’ї (вдома)? 

Так  Ні Не визна-
чилися 

1. Виключно українською 13,6 74,0 12,3 
2. Переважно українською,  
але зрідка і російською 29,7 55,6 14,6 

3. З одними членами родини 
українською, з іншими – російською 47,4 41,0 11,5 

4. Переважно російською,  
але зрідка і українською 50,3 40,0 9,7 

5. Виключно російською 77,2 16,1 6,7 
6. Іншою мовою 75,0 25,0 0,0 

 

Чи підтримуєте Ви такі рішення?  
Українська мова має бути єдиною 

державною, але всі громадяни мають 
право на вільне спілкування  
і розвиток рідною мовою 

Якою мовою Ви спілкуєтеся 
в своїй сім’ї (вдома)? 

Так  Ні Не 
визначилися  

1. Виключно українською 90,1 6,4 3,5 
2. Переважно українською,  
але зрідка і російською 78,1 19,8 2,1 

3. З одними членами родини 
українською,  
з іншими – російською 

68,6 26,3 5,1 

4. Переважно російською,  
але зрідка і українською 60,8 31,5 7,7 

5. Виключно російською 31,0 60,5 8,4 
6. Іншою мовою 76,9 15,4 7,7 
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Òàáëèöÿ 17
Çàëåæí³ñòü ì³æ ìîâîþ ñï³ëêóâàííÿ â ñ³ì’¿
òà ñòàâëåííÿì äî ñòàòóñó îô³ö³éíî¿ ò³ëüêè

â îêðåìèõ ðåã³îíàõ Óêðà¿íè, %

Òàáëèöÿ 18
Âçàºìîçâ’ÿçîê ì³æ ð³âíåì ï³äòðèìêè óêðà¿íñüêî¿ ìîâè

ÿê ºäèíî¿ äåðæàâíî¿ òà ï³äòðèìêîþ íàäàííÿ
ðîñ³éñüê³é ìîâ³ ñòàòóñó äðóãî¿ äåðæàâíî¿, %

Чи підтримуєте Ви такі рішення?  
Російській мові треба надати статусу 
офіційної тільки в тих регіонах, де на 
цьому наполягає більшість громадян Якою мовою Ви спілкуєтеся 

в своїй сім’ї (вдома)? 

Так  Ні Не 
визначилися 

1. Виключно українською 20,2 62,1 17,7 
2. Переважно українською,  
але зрідка і російською 33,8 48,9 17,3 

3. З одними членами родини 
українською,  
з іншими – російською 

43,9 36,3 19,7 

4. Переважно російською,  
але зрідка і українською 49,7 32,2 18,2 

5. Виключно російською 39,5 40,9 19,7 
6. Іншою мовою 73,7 21,1 5,3 

 

Російській мові треба надати статус 
офіційної тільки в тих регіонах,  

де на цьому наполягає  
більшість громадян 

Українська мова має бути 
єдиною державною, але всі 
громадяни мають право на 
вільне спілкування та 
розвиток рідною мовою  Так  Ні Не 

визначилися  

1. Так 24,4 64,3 11,2 
2. Ні 85,1 13,6 1,3 
3. Важко сказати 43,0 7,0 50,0 
Усі громадяни України 44,6 45,0 10,4 
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Òàáëèöÿ 19
Âçàºìîçâ’ÿçîê ì³æ ð³âíåì ï³äòðèìêè óêðà¿íñüêî¿ ìîâè ÿê
ºäèíî¿ äåðæàâíî¿ òà ï³äòðèìêîþ íàäàííÿ ðîñ³éñüê³é ìîâ³
ñòàòóñó îô³ö³éíî¿ â òèõ ðåã³îíàõ, äå íà öüîìó íàïîëÿãàº

á³ëüø³ñòü ãðîìàäÿí, %

Òàáëèöÿ 20
Ñòàâëåííÿ ïðåäñòàâíèê³â ð³çíèõ ïîñåëåíñüêèõ ãðóï

äî íåîáõ³äíîñò³ çíàííÿ ä³òüìè (îíóêàìè)
óêðà¿íñüêî¿ ðîñ³éñüêî¿ òà îáîõ öèõ ìîâ, %

Російській мові треба надати статусу 
офіційної тільки в тих регіонах,  

де на цьому наполягає  
більшість громадян 

Українська мова має бути 
єдиною державною, але всі 
громадяни мають право на 
вільне спілкування та 
розвиток рідною мовою  Так  Ні Не 

визначилися  

1. Так 30,9 51,1 18,1 
2. Ні 38,9 47,2 13,9 
Усі громадяни України 46,5 3,5 50,0 

 

Тип поселення Як Ви вважаєте,  
чи необхідне Вашим дітям 
(онукам) знання ... 

Столиця  
та обласні 
центри 

Інші міста Села 

І. Української мови    
1.1. Так, обов’язково  93,3 95,0 97,8 
1.2. Ні, не обов’язково  3,9 3,2 1,2 
1.3. Не визначилися 2,8 1,8 0,9 
ІІ. Російської мови    
2.1. Так, обов’язково 85,7 90,2 75,2 
2.2. Ні, не обов’язково 11,0 9,0 19,8 
2.3. Не визначилися 3,3 0,8 5,0 
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