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У статті досліджено мовні конфлікти в контексті функціонування їх в 

українському полікультурному суспільстві. Розглянуто особливості взаємодії 

носіїв двох провідних мов в Україні – української та російської, причини та 

фактори, що зумовлюють наявну або перспективну конфліктність у цих 

відносинах. Зроблено акцент на створення нових моделей існування мов в 

полікультурному суспільстві, які стануть поштовхом до запобігання 

конфліктів, шляхами розуміння й компромісів. Наголошено, на тому, що 

функціонування двох (української і російської) державних мов може покласти 

край усім спекуляціям щодо цього питання, а також розв’язати мовні сутички 

й уникнути гострих протистоянь.  

Ключові слова: мовні конфлікти, мовна ситуація, полікультурне 

суспільство, мовна ідентичність. 

This article investigates linguistic conflicts in the context of their functioning in 

the Ukrainian multicultural society. The features of the two main languages – 

Ukrainian and Russian – interaction in Ukraine, causes and factors that contribute to 

an existing or prospective conflict in this relationship. The  creation of new models of 



languages existence in a multicultural society is stressed which will be the impetus 

for conflict prevention, ways of understanding and compromise. It was emphasized 

that the functioning of two (Ukrainian and Russian) official languages could stop all 

speculations on this issue and resolve language clashes and avoid a sharp 

confrontation. 

Keywords: language conflicts, language situation, multicultural society, 
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На терені України, крім державного етносу проживають корінні 

недержавні етноси (кримські татари, гагаузи, караїми), а також недержавні 

етноси, що належать до корінних етносів інших держав (росіяни, вірмени, 

білоруси, євреї, німці, поляки, болгари, румуни, угорці, словаки та ін.). З цього 

приводу дуже категорично у своїм монографії «Мова і українознавчий 

світогляд» зазначає Єрмоленко С. Я.: «Згідно із загальносвітовими нормами 

співжиття народів недержавні етноси інтегруються в мову й культуру 

державного корінного етносу» [1]. Навряд чи вони інтегруються. Точніше було 

б сказати: «бажано, щоб недержавні етноси інтегрувалися в мову й культуру 

державного корінного етносу». Як правило, цей процес викликає дуже багато 

питань та незадоволення, а також породжує конфлікти. 

Витоки конфліктів між різними етносами, націями, представниками 

різних релігійних конфесій ведуть у глибину віків. Одні конфлікти 

вирішуються, і люди знаходять компроміс та шляхи примирення, інші 

загострюються, у наслідок чого виявляється агресія, проливається кров, 

розгорається непримиренна ворожнеча на довгі роки. Не винятком є мовні 

конфлікти. Мовна проблема є чи не найболючішою для України, пристрасті 

навколо якої сьогодні загострилися, як  ніколи раніше, а конфлікт між двома 

поширеними в Україні мовами (українською і російською) виразно 

поглиблюється.  

Осягнення цієї проблеми є надзвичайно різнобічним і присвячено чимало 

досліджень як вітчизняних (В. Лісового, В. Малахова, Л. Масенко, Л. 

Нагорної), так і зарубіжних учених (І. Кона, Е. Сміта). Щоправда, у більшості 



випадків учені роблять акцент на взаємозв’язок «мовний конфлікт – етнічна 

ідентичність». Окремі спроби проаналізувати причини виникнення «мовних 

конфліктів» і, відповідно, їх вплив на актуалізацію етнічної ідентичності 

здійснювали Дж. Бертон, Дж. Ротман та ін. Особливої уваги заслуговує 

дослідження мовних відносин як одного з аспектів етнонаціональних 

конфліктів (Ю. Куц) [2].  

Цікавими є питання щодо комунікативних конфліктів, що досліджує Н. 

Муравйова в монографії «Мова конфлікту» [3]. Авторка аналізує механізми, що 

сприяють виникненню комунікативних конфліктів, їхні причини та способи 

попередження, реалізацію в текстових потоках; описує мотиви, які керують 

нашою мовленнєвою поведінкою та призводять до конфліктів; висловлює своє 

бачення можливого безконфліктного спілкування. 

Попри сплеск інтересу до мовного питання в сучасному суспільства, у 

наукових працях існують поодинокі спроби теоретичної розробки конфліктного 

виміру мови в ньому. Існуючі дослідження у цій сфері часто характеризуються 

фрагментарністю, спрямованістю на окремі аспекти дослідження державної 

мови й мов національних меншин. Майже поза увагою філософів залишаються 

основні фактори, причини й особливості протікання конфліктних ситуацій у 

сфері мовної взаємодії в полікультурному суспільстві. 

Метою статті є дослідження мовних конфліктів у контексті 

функціонування їх в українському полікультурному суспільстві, виявлення їх 

причин виникнення. 

Виходячи з мети, визначимо основні завдання:  

− розглянути особливості взаємодії носіїв двох провідних мов в Україні – 

української та російської; 

− визначити причини та фактори, що зумовлюють наявну або 

перспективну конфліктність у мовних ситуаціях; 

− запропонувати шляхи подолання мовних конфліктів. 

У світовій (західній) соціології існують концепції, що визнають конфлікт 

одним із рушійних і навіть визначальних факторів суспільного розвитку. В 



одному з перших (за часом) визначень соціального конфлікту американський 

соціолог Л. Козер відзначає, що це ідеологічне явище, яке відбиває почуття та 

спрямування соціальних груп та індивідів у боротьбі за об’єктивні цілі (влада, 

зміна статусу, перерозподіл прибутків, переоцінка цінностей тощо), будь-яке 

суспільство має певні елементи напруги та потенційної конфліктності, тому сам 

конфлікт – це важливий елемент взаємодії, який сприяє зміцненню та/або 

руйнуванню соціальних зв’язків [4].  

А оскільки соціальні конфлікти є невід’ємною частиною суспільного 

життя й культури та одним з визначальних факторів зростання соціальної 

напруги в суспільстві, то будь-які соціальні процеси, що пов’язані з мовною 

ситуацією та змінами в мовній політиці супроводжуються їх загостренням.  

Отже, мовний конфлікт −  це соціальний конфлікт, тим чи іншим 

способом зв’язаний з мовною політикою держави [5, с. 176].  

Причини мовних конфліктів можуть бути різними, та зрозуміло одне − всі 

вони належать соціальній, релігійній, культурній, економічній, політичній 

сферам. Але конкретну форму вираження набувають у зв’язку з визначеними 

процесами, що протікають у державі, а саме:  

1. Поділом етнічних українців на три виразні групи, кожна з характерною 

для них мовою (або різновидом мови) і відповідною мовно-національною 

свідомістю: 

− «свідомі» українці (інакше називають «щирі українці»), які 

користуються українською літературною мовою, причому переважно не тільки 

службово, а й для «хатнього вжитку» і часто за будь-яких інших обставин, 

принаймні перебуваючи в Україні [6, c. 5]; 

− етнографічні (або «стихійні») українці, які користуються українською 

мовою не через переконання, а завдяки тому, що народилися й виросли в 

українськомовному (як правило, сільському або містечковому) середовищі. У 

великому місті вони за умов соціально-економічного і / або культурно-

освітнього піднесення, або частіше − переходять на російську мову, або рідше 

(при засвоєнні «української професії») − на українську (літературну) мову, 



позбуваючися своєї української говірки. За умови збереження ними низького 

соціально-економічного й культурно-освітнього рівня стають носіями мішаної 

українсько-російської мови («суржику»). Як зазначає Орест Ткаченко: «разом із 

малоукраїнською свідомістю, їм властива й малоукраїнська мова» [6, c. 5-6]; 

− малоросіяни (самоназва − «русские», «малороссы». Це городяни, 

мешканці великих міст або малих, але високоіндустріалізованих селищ і 

містечок (крайнього сходу й півдня Східної України), що виросли в атмосфері 

російської мови й культури, і в російськомовному міському оточенні. Серед цієї 

групи поширюється знання української мови, але це, по-перше, аж ніяк не 

пов’язано з обов’язковим сприйняттям української національної свідомості, а 

по-друге, українська мова не входить у повсякденний побут [6, c.6].  

2. Ментальною й світоглядною розбіжністю між українцями Східної і 

Західної України. Ця розбіжність, часто діаметрально протилежна. З позиції 

критеріїв цивілізації (С. Гантінґтон) виділимо наступні розбіжності щодо:  

1) історії (доречі, не тільки новітньої): дуже багато проблем є у визнанні 

подій і підсумків Другої світової війни / Великої Вітчизняної війни [7; 8; 9], 

збройної боротьби ОУН–УПА [10].  

Жителі Сходу не визнають «героїчність» бойових дій УПА, і тому 

болісно сприймали відкриття пам’ятників Провіднику ОУН–УПА Степану 

Бандері в Івано-Франківську, Львові, Дрогобичі та інших населених пунктах 

західного регіону. І, навпаки, коли 12 січня 2011 р. Вищій адміністративний суд 

офіційно позбавив Степана Бандеру звання Героя України, на його захист 

виступили депутати обласних рад Львівщини, Тернопільщини, Івано-

Франківщини [11]. 

Тобто осмислення свого минулого залежить від «ментальнісного 

цивілізаційного вибору нації» [12; 13].  

2) релігії (віросповідне самовизначення має досить виразну регіональну 

специфіку. Так, найбільше число православних є характерним насамперед для 

Центру (79%) і Півдня (73%), Сходу (66,7); греко-католиків – для Заходу країни  

(27, 8%) [14, с. 26].  



3) економічної векторність зовнішньої політики України: західні регіони 

налаштовані в Євросоюз; східні −  до Митного союзу СНД.  У червні 2011 року 

Інститутом соціології НАНУ було проведено соціологічне опитування на 

предмет ставлення українців до Росії з деяких питань. На запитання: «Який 

шлях розвитку країни Ви вважаєте більш придатним?» було отримано такі 

відповіді: 

− укріплювати східнослов’янський блок (Україна, Росія, Білорусія) − 26 

%, з яких східні регіони становлять 42%, західні 3%;  

− встановлювати відносини із країнами Заходу − 15 %, з яких частка 

східних регіонів становить 6%, західних − 38%. 

Також 84% мешканців східних областей та 16% мешканців західних 

областей позитивно ставляться щодо вступу України до союзу Росії та Білорусі. 

Проте вступити до НАТО бажає 64% мешканців Заходу та 28 % Сходу України, 

тоді як 36% на Сході та 7 % на Заході держави позитивно ставляться до 

приєднання України до ЄЕП [15, c. А6]  

За даними Українського центру економічних і політичних досліджень ім. 

О. Разумкова, в 2012 р. відносини з країнами ЄС на Заході вважали 

пріоритетними 72,8% опитаних, у Центрі – 47,7%, на Сході – 23,9%, на Півдні – 

21,6%. Що стосується відносин з Росією, то на Заході тільки 5,9% опитаних 

визначили їх пріоритетними; у Центрі цей відсоток склав 20,5, на Сході – 

56,6%, на Півд-ні – 58,8% [16].  

Як бачимо, пріоритети зовнішньої політики України, в залежності від 

регіонів мають суттєві відмінності, а тому є можливим підґрунтям для 

загострення міжетнічних конфліктів. 

Таким чином, важко уявити, щоб на Сході України населення визнало С. 

Бандеру чи Р. Шухевича героями України, відмовилося від російської мови та 

культури, а також сприймало євроатлантичну інтеграцію як безальтернативний 

вектор зовнішньої політики. Так саме на Заході України маловірогідна згода 

визнати російську мову як другу державну, визнати головні події та підсумки 

Великої Вітчизняної війни та погодитися на вступ до Митного союзу. Усі ці 



чинники заважають проводити політичну модернізацію, оскільки українське 

суспільство є розколотим та не бажає консолідуватися [17, с. 288].  

3. Мовним питанням. Українське мовне питання було центральною 

проблемою в роботах М. Грушевського. До питання запровадження української 

мови на Україні зверталися у своїх роботах В. Науменко, К. Михальчук, Б. 

Грінченко, В. Дорошенко, С. Єфремов, В. Прокопович, Б. Кістяківський. У 

роботах містяться особисті роздуми авторів над вирішальною роллю 

української мови як цементуючої сили українського національного 

відродження.  

Втім відмітимо, якщо домінуюча в соціальному відношенні група 

намагатиметься обмежувати соціальні, економічні, культурні, мовні 

можливості інших груп, неминуче вступить з ними у суперечність. Адже  носії 

інших мов, так саме бажають зберегти свої традиції, культуру й мову. 

Зазначимо, що коли дві мови претендують на одну соціолінгвістичну сферу 

[18], де їхнє паралельне функціонування фізично неможливо чи обмежено 

законодавчо, виникає конфлікт − як форма існування незбалансованого 

екзоглосного білінгвізму [19,c. 48].  

Тому мовне питання в Україні не можна розглядати ізольовано від усієї 

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

ініціативу в мовній політиці, яка починала народжуватися в час здобуття 

незалежності. Основні причини: кризовий стан суспільства, «втома» 

громадських інституцій, пряма політична протидія з боку певних груп. Ми б 

акцентували увагу ще й на тому, що спільна мова в державі може бути, але вона 

не повинна насаджуватися. Якщо мова буде насаджуватися силовими та 

директивними методами, то мовна проблема в Україні ще більше загостриться і 

як наслідок − збройні сутички (події сьогодення − яскраве тому свідчення). 

4. Незадоволеністю домінуючої групи мовною політикою держави. 

Головна вада української мовної політики – це постійні спроби окремого 

розв’язання проблеми української мови (як державної) і окремого розв’язання 

проблем інших мов, які функціонують в Україні. Натомість мовне питання 



потребує виключно комплексного підходу. Наголосимо на тому, що 

відокремлення питання вживання української мови від російської, або 

російської від української, а також небажання всерйоз враховувати мовні права 

представників інших лінгвістичних груп приречені на невдачу. 

Отже, мовна політика може стати об’єднуючим чинником тільки тоді, 

коли вона відображатиме всю різноманітність мовного спектра та матиме чіткі 

механізми вирішення існуючих проблем.  

5. Політикою глоттофагії − придушення й витіснення мови меншин 

мовою домінуючої групи. Наприклад: емігранти в чужій країні, а також 

властиві територіям, що опинилися всередині будь-якої країни, але вдовж яких 

проходять мовні кордони. Якщо на території однієї країни поширені дві або 

кілька мов, для вивчення мовної ситуації важливо визначити ступінь 

поширеності кожної мови, а також їхні оцінювальні характеристики. Найбільше 

виникає гострих конфліктів у країнах з двома й більше лінгвістичними 

спільнотами , як це є в Україні. 

На думу Миколи Гвоздя, існують два головних показники потужності 

мов. Перший − показник демографічної потужності, який визначається за 

кількістю носіїв певної мови стосовно загальної чисельності населення 

території, що досліджується. Другий показник комунікативної потужності мови 

визначається за кількістю комунікативних сфер, які обслуговує кожна мова 

[20].  

Отже, за умов конкуренції двох або кількох мов у одній країні особливо 

важливим для виживання мови, є її комунікативна потужність. За цим 

параметром мовні ситуації поділяються на рівноважні й нерівноважні. 

За рівноважної мовної ситуації декілька мов мають однаково сильну 

комунікативну потужність. Прикладом може бути мовна ситуація у Канаді, 

Фінляндії, що характеризується збалансованістю, стабільністю, високим 

ступенем контрольованості з боку органів влади. Мовна ситуація Бельгії, де 

співвідношення французької і нідерландської мов приблизно однакове. У 

Швейцарії − чотири мови − німецька, французька, італійська та ретороманська 



мають статус національних, хоча з огляду на кількість носіїв кожної з них вони 

нерівнозначні. Згідно з Конституцією, з чотирьох національних мов, три є 

офіційними мовами конфедерації: німецька, французька та італійська [21].  

Нерівноважна мовна ситуація спостерігається у країнах Західної Африки. 

Тут місцеві мови переважають за показником демографічної потужності, але 

поступаються європейським за комунікативною потужністю [21].   

Аналізуючи мовну ситуацію в Україні, її можна визначити як рівноважну. 

Але дуже багато проблем у цій сфері так і залишаються не вирішеними, 

зокрема порозуміння щодо спільної мови. З цього приводу, Лариса Масенко у 

статті « Мова і політика» зазначає: «Спільна мова є одним з головних факторів, 

які забезпечують солідарність населення і, відповідно, стабільність держави 

[22]. Проте ми ще раз підкреслимо, мова може бути спільною, але бажано, щоб 

мова міжетнічного спілкування не насаджувалася погрозами кримінального 

переслідування, оскільки це викликає тільки жорстокий опір, і замість 

об’єднуючої, консолідуючої функції має протилежний ефект, тобто розпал 

конфлікту, аж до кровопролиття! Не випадково спілкування, що заходить у 

глухий кут, визначають фразеологізмом «вони говорять різними мовами». 

Підводячи підсумки вивчення причин виникнення мовних конфліктів у 

сучасному українському полікультурному суспільстві відзначимо:  

1. Головними джерелами мови, які зміцнюють націю, є національна 

традиція і спадкоємність поколінь; національна свідомість і самосвідомість; 

матеріальна і духовна культура українського етносу; національний характер і 

менталітет; повага і співробітництво з національними меншинами; історичний 

досвід і повага до інших країн світу. Саме це й складає цінність мови як основи 

формування української політичної нації і етномовної самоідентифікації. Отже, 

стратегічна політика нашої держави повинна бути спрямована на відродження у 

громадян усіх етносів почуття гідності й гордості за свою націю і за свою 

об’єднувальну мову.  

2. Україна, як демократична держава, не може функціонувати й стабільно 

розвиватися без вироблення єдиного вектора свого розвитку, без постійного 



пошуку та досягнення компромісів як між громадянами усіх регіонів, 

національностей, етнічних і релігійних груп, так і між основними політичними 

силами в представницьких органах влади, а також між державними органами та 

інститутами громадянського суспільства, що виступають на захист і 

забезпечення тих чи інших прав, свобод та інтересів людини і громадянина. 

Тобто сьогодні об’єднати людей може тільки одна ідеологія − захист прав 

людей. А захист мовних прав − це саме перше й головне завдання держави. 

Роль української мови в тому, щоб стати державною об’єднуючою всі регіони, 

але не єдиною. 

3. Головне, що необхідно сьогодні у вирішенні мовного питання, так це 

виважена чітка державна мовна політика, що може стати потужним знаряддям, 

символічним інструментом до консолідації нації, національної єдності, 

стабільності в сучасній українській державі, але при умові функціонуванні двох 

(української і російської) державних мов. Це покладе край усім спекуляціям 

щодо цього питання, а також розв’яже мовні сутички та дозволить уникнути 

гострих протистоянь.  
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