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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми обумовлена потребою політологічного дослідження 
явища білінгвізму та його впливу на політичний розвиток України, необхідністю 
комплексного аналізу й критичного осягнення асиміляційної політики Російської 
імперії та Радянського Союзу, з’ясування впливу масового білінгвізму на 
розвиток політичних, етнонаціональних і культурних процесів сучасного етапу 
державотворення в умовах пострадянської трансформації українського суспільства. 
Дослідження має не лише теоретичне, а й практичне значення для впровадження 
стратегії державної мовної політики, формування правового поля взаємодії 
української та російської мов, освітньої діяльності, розвитку ЗМІ. 

За радянських часів навколомовні дослідження мали чітке політичне 
забарвлення  і визначали стан білінгвізму як позитивний  та цілком прийнятний 
шлях до формування єдиного радянського народу, єдиної радянської ідентичності. 
Лише з розпадом СРСР склалися умови для незаангажованого аналізу мовно-
культурних взаємин етноспільнот в межах незалежної України, вивчення наслідків 
асиміляції українського населення  і національних меншин, характеристики наявної 
мовної ситуації, соціального й територіального поширення української   та 
російської мов, їх статусу, а також впливу на пострадянські суспільно-політичні 
трансформаційні процеси. 

Концепція дослідження передбачає доведення зумовленості розвитку мовної 
ситуації політичним впливом. Сутність концепції полягає в тому, що білінгвізм 
українців є результатом не об’єктивних міжкультурних українсько-російських 
взаємин, а наслідком уніфікаційної політики Росії та був одним з факторів 
асиміляції й інкорпорації, а на сучасному етапі виступає чинником утримання 
України в орбіті своїх геополітичних інтересів. 

Тісний зв’язок мовних і політичних процесів обумовлений не лише зміною 
статусу України в результаті здобуття незалежності, а й активним використанням 
«мовної карти» в політичній боротьбі.  

Особливо актуальним є з’ясування політичних методів русифікації 
українського населення, що використовувались компартійними ідеологами 
радянської доби для утвердження та поширення українсько-російського 
білінгвізму, а також дослідження наслідків дії теорії «гармонійної українсько-
російської двомовності» та «благотворного» впливу російської мови на українську, 
аналіз характеру деформації мовної ситуації, успадкованої від руйнівної політики 
тоталітарного режиму в мовній сфері, що полягала у втручанні в природні процеси 
розвитку української мови та примусовому спрямуванні до максимального 
зближення української й російської мов («внутрішня русифікація»).  

Все це ставить перед фахівцями-соціогуманітаріями, зокрема – політологами, 
завдання комплексного аналізу білінгвізму як чинника політичного розвитку 
України в її історичному поступі, впливу українсько-російської двомовності на 
політичний розвиток держави в умовах докорінних трансформаційних змін тощо. 
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота 
виконана у межах комплексної наукової програми Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка «Модернізація суспільного розвитку України в 
умовах світових процесів глобалізації» та науково-дослідної теми філософського 
факультету 11БФ041-01 «Філософсько-світоглядні та політологічні аспекти 
гуманітарного розвитку сучасного суспільства». 

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є з’ясування ролі 
білінгвізму в політичному розвитку України, впливу українсько-російської 
двомовності на сучасну посттоталітарну трансформацію суспільства.  

Досягнення поставленої мети передбачало розв’язання наступних задач: 
− проаналізувати теоретико-методологічні підходи вивчення білінгвізму в 

соціогуманітарних науках, визначити понятійно-категоріальний апарат у 
контексті вивчення явища білінгвізму політичною наукою; 

− на основі інтегративного дослідницького підходу здійснити аналіз асиміляційної 
політики Російської імперії та Радянського Союзу, її вплив на поширення 
білінгвізму в Україні та використання українсько-російської двомовності як 
чинника політичної інкорпорації; 

− дослідити ґенезу спротиву українства тискові метрополії в контексті мовної 
стійкості українців як визначального фактору збереження їх мови та культури; 

− провести ретроспективний аналіз політико-правових норм, які забезпечують 
статуси української та російської мов в Україні;   

− дати узагальнюючу характеристику сучасної білінгвальної ситуації в Україні, що 
уможливлює аналіз білінгвізму та його впливу на сучасні трансформаційні 
процеси в умовах наявної українсько-російської двомовності; 

− визначити особливості впливу білінгвізму на державотворчий процес та розвиток 
сучасної української нації; 

− проаналізувати політичний аспект впливу білінгвізму на формування сучасної 
ідентичності в Україні; 

− визначити характерні особливості та тенденції політичних трансформаційних 
процесів в Україні за умов наявного масового українсько-російського 
білінгвізму.  

Об’єкт дослідження: білінгвізм як суспільно-політичне явище. 
Предмет дослідження: білінгвізм як чинник політичного розвитку України. 
Методи дослідження. Метод критичного аналізу допоміг конкретизувати 

сутність окремих положень праць вітчизняних і зарубіжних авторів із даної 
проблематики.  

Діалектичний метод дав змогу проаналізувати мовний, національний та 
державотворчий процеси в Україні у їхній єдності й взаємозумовленості, визначити 
внутрішні суперечності етнополітики в українському двомовному соціумі, а також 
допоміг виявити основні тенденції політичного розвитку, розглянути 
їх в органічному зв’язку з соціально-економічною, освітньою, духовно-
інформаційною та іншими сферами життя в умовах наявного масового українсько-
російського білінгвізму. 
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Структурно-функціональний метод був покликаний виявити та дослідити 
зв’язки між окремими елементами цілісної системи як у вигляді рівнозначності,  
так і в умовах домінування чи підпорядкованості, зокрема, визначення статусних 
позицій та соціальної ваги української й російської мов в Україні.  

Біхевіоріальний підхід дав змогу дослідити поведінку окремих україномовних 
осіб, а також груп  і спільнот в умовах асиміляції, – активно застосовувався для 
аналізу результатів кооптації українських еліт Російською імперією, формування 
криптоетнічності та маргіналізації українського населення внаслідок інкорпорації 
українців до складу російської держави, денаціоналізації та формування єдиної 
радянської ідентичності. 

Статистичний метод дав можливість використати дані соціологічних 
опитувань і статистичні матеріали, які стосуються переписів населення в мовному 
плані, регіональному аспекті та на вісі «місто-село» і на їх основі зробити висновки 
про розвиток білінгвальної ситуації в Україні. 

Історико-порівняльний – допоміг дослідити як подібності, так і відмінності 
мовно-культурних взаємин на українських теренах, порівняти складові згаданих 
процесів у межах певного часового проміжку, основні тенденції й наслідки взаємодії 
мов у динаміці. 

Етнополітичний метод дозволив визначити основні ознаки і характеристики 
взаємодії української та російської мов в історичній ретроспективі, а також на 
сучасному етапі державотворення в контексті функціонального та динамічного 
(еволюційного) аспектів українського політичного розвитку, сприяв аналізові 
впливу російської нації-держави на розвиток української мови, нації, культури. 

На всіх етапах аналізу явища білінгвізму в Україні та його впливу на сучасний 
вітчизняний політичний розвиток застосовувався інтегративний підхід, базовими 
дослідницькими принципами якого є системність, комплексність, сумативність, 
єдність логічного та історичного, суспільного й особистісного і який передбачає 
широке залучення фактологічного матеріалу, використання категорій різних наук, 
визначення системних чинників досліджуваної проблеми. 

Наукова новизна одержаних результатів. Дисертація є першим у 
вітчизняній політичній науці дослідженням, де здійснено комплексний аналіз явища 
білінгвізму в контексті політичного розвитку українців, а також проаналізовано 
вплив двомовності на сучасні посттоталітарні трансформаційні процеси, що 
розкривають базову концепцію та виносяться на захист:  
− уперше на основі інтегративного підходу здійснено політологічний аналіз 

українсько-російського білінгвізму, який дав можливість зробити висновок про 
відсутність мовної солідаризації суспільства, підтвердженням чого є значна 
кількість осіб (понад 95% населення), котрі асоціюють себе з українською, 
російською чи обома мовами, а також територіальні особливості 
розповсюдження двомовності – поширення української мови на Заході держави 
(крім Закарпаття) і переважно російськомовний південно-східний регіон 
країни, де російська мова займає домінуюче становище у містах;  

− уперше, використовуючи наукові здобутки у галузі, соціолінгвістики, історії, 
філології та ряду інших соціогуманітарних наук запропоновано розглядати 
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білінгвізм в контексті політичної науки як один з ефективних засобів 
завоювання, утримання та використання влади;  

− отримало подальшого розвитку положення про сутність двох основних 
різновидів категорії «білінгвізм» та запропоновано авторське їх трактування: 
індивідуальний білінгвізм – як вживання особою двох (або більше) мов (їх 
складових) за певних обставин, в тому числі й політичними діячами у своїй 
діяльності; масовий білінгвізм – як співіснування в державі та використання в 
політичному середовищі чи інституті двох мов, пов’язане, насамперед, з 
політичними контактами двох народів (у випадку українсько-російської масової 
двомовності – внаслідок внутрішньоколоніального стану України, активної 
політики уніфікації Російської імперії та радянського тоталітарного режиму);   

− здійснено ретроспективний аналіз впливу політичних факторів на зменшення 
соціальної потужності української та поширення російської мови, серед яких 
виокремлюються: міграційна політика Росії; приєднання Київської митрополії до 
Російської Православної Церкви; ліквідація освітньої системи України; 
впровадження нормативно-законодавчої бази, спрямованої на створення умов 
для поширення російської мови в усіх сферах суспільного життя та зростання її 
політичної ролі; нищення соціальної основи української мови на підставі 
здійснення «революційної законності», а також внаслідок репресивних дій 
радянського тоталітаризму тощо. На цій підставі доведено, що українсько-
російський білінгвізм став вагомим елементом шовіністичної політики, 
спрямованої на асиміляцію українців;  

− уперше введено в науковий обіг фактологічні матеріали, котрі підтверджують 
русифікацію українців під час проходження військової служби у збройних силах 
Російської імперії та СРСР, а також внаслідок перебування військ Росії на 
території України. Поряд з цим здійснення асиміляційної політики Російської 
імперії у ХІХ ст. відбувалось внаслідок створення військових поселень на  
українських землях, що негативно вплинуло на стан мовного середовища 
Центральної та Східної України;  

− запропоновано авторське розуміння поняття «уніфікаційна політика Росії», що 
розглядається як сукупність шляхів та методів, за допомогою котрих держава 
намагалась привести усі сфери життя імперії до російських стандартів, в тому 
числі шляхом адміністративно-територіального поділу, економічної, освітньої, 
міграційної політики, кооптації еліт, політики релігійного поглинання 
християнських церков, що в сукупному результаті мало на меті асиміляцію та 
денаціоналізацію неросійських народів імперії; 

− уперше українсько-російський білінгвізм розглядається як важливий політичний 
чинник імперської шовіністичної політики Росії, підтвердженням чого є 
використання українсько-російської двомовності в якості підстави для 
заперечення окремішності української нації та її права на вільний розвиток, 
формування стереотипу «малоросійства», втілення в життя ідеї «триединого 
русского народа», що призвело до втрати частиною українського суспільства 
рідної мови та маркерів національної ідентичності;  
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− поглиблено тезу про те, що білінгвізм сформувався не природним шляхом 
взаємодії української та російської культур, а є результатом великодержавної 
політики, спрямованої на уніфікацію усіх сфер суспільного життя України до 
російських взірців в процесі ліквідації української козацької автономії, нищення 
традиційної козацької соціальної структури, що була основою україномовності 
краю; адміністративно-судової уніфікації; формування імперської системи освіти 
на засадах станового принципу, за яким найнижчі верстви населення не 
допускались до середньої та вищої ланок – гімназій і університетів, тим самим 
підриваючи освітній фундамент існування та поширення української мови; 

− отримало подальшого розвитку положення про те, що білінгвізм на українських 
теренах поширювався в умовах імперської нормативно-правової уніфікації, а по 
тому – впровадження тоталітарної радянської законності, що, з одного боку, 
сприяло насадженню російської мови, а з іншого – обмежувало, а то й 
забороняло використання української в найважливіших сферах суспільно-
політичного життя і призвело до значного рівня русифікації українців в умовах 
нерівності статусів української та російської мов;  

− поглиблено тезу про те, що масовий білінгвізм в Україні є показником значного 
поширення російської мови та русифікації українців, здійснює переважно 
деструктивний вплив на розвиток української мови, не спонукає до мовної 
солідаризації та національної консолідації в умовах складних посттоталітарних 
трансформацій, позаяк констатує існування і розвиток двох мов та культур, 
одна з яких лише починає етап відродження, а інша була домінуючою впродовж 
багатьох століть, а тепер є пануючою за соціальним поширенням в Українській 
державі, виступає чинником поглинання української мови. Разом з тим, процеси 
самоасиміляції, особливо активні на Сході та Півдні держави, загрожують мові 
державній – за роки незалежності вона не утвердилась як загальносуспільна в 
межах всієї держави;  

− підтверджено, що масовий білінгвізм виступає однією з причин дезінтеграції 
української нації, є перешкодою на шляху виконання державною мовою 
націоконсолідуючої функції, несе більше загроз, аніж позитивів, позаяк 
внутрішній характер проблем націєтворення є наслідком довготривалої 
русифікації, що призвело до втрати українським суспільством мовної єдності, 
нині ж на процес формування національної свідомості негативно впливає як 
наявність великого двомовного колективу, так і політика Росії, активно 
впроваджувана у російськомовній частині України (Схід, Південь, Крим); 

− отримав подальшого розвитку політологічний вимір вивчення ролі білінгвізму у 
формуванні державності та сучасної української національної ідентичності, адже 
створення тоталітарною системою єдиної радянської ідентичності («радянського 
народу») мало наслідком диференціацію всередині самого етнічного українства, 
призвело до мовного розшарування українського суспільства, витіснення 
української мови російською у східних, південних  і частково центральних 
областях України, передусім у великих промислових центрах, підтвердженням 
чого є дисоціація мовної та етнічної ідентичностей, що становить одну з 
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головних перешкод  на шляху державної єдності, а також виступає підставою для 
виникнення ідей регіоналізації, федералізації та сепаратизму;  

− визначено основні перспективи й тенденції політичного розвитку держави в 
умовах українсько-російського білінгвізму та запропоновано ряд рекомендацій (в 
освітній, інформаційно-комунікативній, церковно-релігійній сферах суспільного 
життя, а також, з урахуванням білінгвальної ситуації, – внесення змін до низки 
законодавчих актів, які формують нормативно-правову базу держави) для 
стабілізації мовної ситуації й досягнення консенсусу щодо мовного майбуття 
України.  

Практичне значення одержаних результатів. Висновки дисертаційного 
дослідження закладають підвалини для подальшого аналізу явища білінгвізму в 
контексті політичного розвитку України.  Результати дисертаційної роботи можуть 
бути використані у навчальному процесі, а також під час розробки програм розвитку 
державної мови та мов національних меншин, формування законодавчої бази 
держави в контексті здійснення етнонаціональної, етномовної та етнокультурної 
політики. 

Апробація результатів дисертації. Головні теоретичні положення й окремі 
аспекти дисертації, основні наукові висновки і результати дослідження були 
повідомлені та обговорені на міжнародній науковій конференції «Людина  – світ – 
культура» (м. Київ, 2004 р.), Міжнародних науково-практичних конференціях 
викладачів, докторантів, аспірантів  та студентів філософського факультету 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Дні науки» 
(м. Київ, 2008 р., 2012 р., 2013 р., 2014 р.); науковій конференції «Селянство в 
Україні у ХХ ст.» (м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка, 2010 р.). 

Публікації. За результатами дисертаційного дослідження опубліковано 
36 наукових праць, у тому числі монографію, 20 статей у фахових виданнях 
України, дві з яких включені у міжнародну наукометричну базу, 4 статті у наукових 
періодичних виданнях інших держав за напрямом, з якого підготовлено дисертацію, 
5 статей у виданнях України, а також 6 тез виступів на наукових конференціях. 

Структура дисертації. Дисертаційна робота є завершеним дослідженням, що 
складається зі вступу, п’яти розділів, висновків та переліку використаної літератури. 
Загальний обсяг дисертації становить 446 сторінок, список використаних джерел 
включає 445 найменувань обсягом 41 сторінка. 

 
 
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 
 
 

У «Вступі» дисертації обґрунтовується актуальність теми, формулюється  
мета і завдання, основні методи дослідження, розкривається наукова новизна  та 
положення, що виносяться на захист, з’ясовується теоретичне й практичне значення 
результатів, зафіксовано структуру роботи. Вказується, що необхідність та 
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своєчасність дослідження визначаються потребою комплексного аналізу українсько-
російського білінгвізму та його впливу на сучасний політичний розвиток України. 

У першому розділі «Білінгвізм як об’єкт політологічного дослідження» 
висвітлюються історіографія дослідження, соціально-політичні передумови 
формування двомовності. На відміну від інших наукових напрямків, передусім 
лінгвістики, соціолінгвістики, філологічної науки, що досліджують різні аспекти 
білінгвізму, у розділі це явище розглядається як об’єкт політологічного аналізу. 

Запропоновано авторське розуміння дефініції «білінгвізм», під яким 
розуміється активна мовна поведінка особи, як правило спричинена зовнішніми 
обставинами, що відображає певний рівень мовної компетенції мовця, котрий 
використовує засоби двох (або більше) мов у різних сферах життя. 

Здійснено узагальнюючий огляд основних типів білінгвізму: 
− за кількісними характеристиками – індивідуальний, масовий, регіональний, 

національний різновиди білінгвізму; 
− за характером комунікативного включення – активна  та пасивна двомовність; 
− за рівнем розмежування мовних систем, що перебувають у контакті –

координативний (чистий)  та субординативний (змішаний) білінгвізм; 
− за ступенем володіння мовами (у плані відповідності до літературної норми) –

нормативний (мовець дотримується норми в обох мовах); ненормативний, 
(функціонально друга мова реалізується з порушеннями); 

− за характером використання мов – компонентів двомовності – визначаються 
етимологічно прозорі терміни цільовий та побутовий білінгвізм; 

− за ціннісною орієнтацією – горизонтальний (коли мови оцінюються однаково)  та 
вертикальний (коли одній мові віддається перевага на шкалі цінностей стосовно 
іншої). 

Зазначається, що на формування двомовності основний вплив здійснюють 
політичні чинники, адже політичне домінування певної спільноти впливає на 
формування її мови як домінуючої та створює підстави для мовних запозичень 
іншими мовно-етнічними групами. Підкреслюється, що панування однієї мови 
пояснюється насамперед політичними умовами – її статус забезпечується 
державною політикою. Панівне становище однієї мови стосовно іншої, поширення 
однієї мови у соціально-культурному просторі іншої призводить до явищ мовного 
змішування (інтерференції), за якої сама форма запозичень визначається тим, як 
співвідношення (ранжування, престижність) між двома мовними системами 
сприймаються носіями мов. Престижність мови, що забезпечується могутністю 
держави (передусім, її економічною та військовою потужністю), стає основною 
причиною мовних запозичень, спонукає мовця до використання мови домінуючої 
групи.  

Акцентується увага на тому, що двомовність/багатомовність є наслідком 
мовного змішування, масштаби якого залежать від інтенсивності комунікативних 
процесів, глибини взаємодії між народами, формування єдиного інформаційного 
простору. Відсутність політичних кордонів у цьому випадку полегшує просування 
однієї мови до ареалу існування іншої. Основними політичними факторами 
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поширення білінгвізму виступають наступні: експансія, уніфікація, асиміляція, 
міграційна політика, виникнення та розвиток постколоніальних ситуацій. 

Вагомий внесок у дослідження явища білінгвізму загалом та українсько-
російського зокрема зробили зарубіжні науковці В. Алпатов, У. Вайнрайх, 
Л. Дробишева, Д. Едвардс, А. Здравомислов, В. Кабузан, Д. Лайонз, У. Маккі, 
А. Міллєр, Г. Нещименко, М. Сігуан, Ч. Фергюсон, Д. Фішман, Е. Хауген, 
Г. Шухардт та інші. 

Для аналізу міжмовної взаємодії в Україні важливе значення мають 
етнополітологічні дослідження, які здійснювали О. Антонюк, І. Варзар, М. Вівчарик, 
О. Гринів, О. Картунов, В. Котигоренко, І. Кресіна, О. Майборода, П. Надолішний, 
М. Обушний, С. Падалка, В. Ребкало, С. Савойська, М. Степико, Л. Шкляр. 
Проблемі реалізації мовної політики доби незалежності та її суперечливих наслідків 
присвятили окрему працю В. Кулик, І. Курас і О. Куць. Низка робіт Л. Нагорної 
створюють підґрунтя для виникнення нового наукового напрямку – політичної 
лінгвістики. 

У доробку вітчизняних науковців Р. Кіся, Н. Латигіної, Т. Ляшенко, 
І. Оніщенко, О. Ткача, В. Цвиха, П. Шляхтуна знайшли відображення окремі 
аспекти «мовного питання», що допомагають критичному аналізу проблеми 
білінгвізму в Україні. 

Лінгвістичний та соціолінгвістичний напрямки дослідження двомовності в 
українській науці представлені роботами Б. Ажнюка, Г. Бурди, О. Вишняка, 
В. Демченка, В. Кубайчука, Л. Масенко, А. Погрібного, І. Попеску, Ю. Сапліна, 
О. Тараненка, О. Ткаченка. 

Розвідки Л. Ази, В. Арбєніної, Н. Паніної, Т. Рудницької, В. Хмелька, 
М. Шульги розширюють етносоціологічний напрямок аналізу мовно-етнічної 
структури українського суспільства, дозволяють долучити результати соціологічних 
досліджень до вивчення білінгвізму в Україні. 

Вагоме значення для вивчення двомовності на українських теренах має 
доробок вітчизняних істориків, зокрема, роботи В. Барана, В. Борисенко, 
В. Горобця, О. Завальнюка, В. Котигоренка, В. Капелюшного, С. Кульчицького, 
С. Макарчука, В. Наулка, В. Німчука, В. Сарбея, В. Сергійчука, В. Смолія, 
Ю. Шаповала та ін. Окремо потрібно звернути увагу на масштабну розвідку 
В. Скляра, що стосується аналізу змін етномовного складу населення України за 
переписами 1989  та 2001 рр. 

Особливості сучасного релігійного протистояння та його вплив на мовну 
ситуацію (в релігійній сфері зокрема) посідають значне місце у працях 
В. Войналовича, С. Здіорука, М. Кирюшка, М. Рибачука, О. Уткіна, О. Шуби. 

Зазначається, що у вітчизняній політичній науці відсутні комплексні праці, 
предметом яких було б власне явище білінгвізму та його вплив на політичний 
розвиток України. У дисертаціях, монографіях та статтях йдеться про окремі 
аспекти впливу згаданого явища на суспільно-політичну ситуацію в державі. 

Дисертант вважає, що всі розглянуті в роботі сучасні теоретико-методологічні 
підходи є значущими для розуміння феномену білінгвізму в Україні. Складність і 
багатоаспектність проблеми двомовності переконують у неможливості осмислення 
згаданого явища за допомогою якогось одного підходу, в межах одного наукового 
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напрямку. Автор доводить, що для сучасної вітчизняної політичної теорії та 
практики надзвичайно актуальною залишається проблема поширення українсько-
російського білінгвізму в Україні, специфіка якого вимагає комплексного аналізу на 
підставі поєднання соціолінгвістичних, історичних та питомо політологічних 
досліджень. 

У другому розділі «Українсько-російський білінгвізм як чинник 
уніфікаційної імперської політики Росії» аналізується великодержавна політика, 
що призвела до інкорпорації українських земель Російською імперією, кооптації та 
асиміляції українських еліт, православно-церковного поглинання,  насадження 
російської мови. Результатом такої політики була повна або часткова втрата 
українцями своєї мови та національної культури, а поширення українсько-
російського білінгвізму стало наступним потужним чинником уніфікації та 
політичної інкорпорації.  

Підкреслюється, що масова русифікація та розповсюдження українсько-
російського білінгвізму стали можливими лише за умов втручання Росії в головні 
сфери суспільно-політичного життя України. Існування козацької республіки в 
межах Російської імперії, де влада царя була необмеженою, суперечило цілям 
освіченого абсолютизму, тому після певного звуження владних повноважень 
козацької верхівки на користь воєвод та московських представників, російська 
політика спрямовується на ліквідацію автономного устрою України та гетьманської 
влади.  Знищення політичної системи Гетьманщини, ліквідація козацьких «прав і 
вольностей» розтягнулись більш аніж на півтора століття. Російська імперія, не 
маючи достатніх ресурсів для швидкої ліквідації української автономії та 
відчуваючи спротив нечисленної патріотично налаштованої верхівки, здійснювала 
поступові обмеження військово-адміністративної, фінансової і судової систем 
урядування. 

Національний розвій середини XVIІ ст. констатував утворення нової еліти, 
проте частина козацької старшини відмовляється захищати автономні права 
України, погоджується на військову присутність, встановлення фактичного 
контролю над країною. Невдала спроба І. Мазепи вивести Україну з-під російського 
панування, жорстокі репресії, з однієї сторони та щедрі дари прихильним до 
російської політики та необхідність збереження та легалізації статків – з іншої, 
визначили готовність української верхівки до самоасиміляції та відкрили 
російському урядові можливості до безпосередніх дій в напрямку ліквідації 
національних особливостей та щонайширшої уніфікації усіх сфер суспільно-
політичного життя, зробили будь-які форми українського партикуляризму, навіть 
аполітичного і нешкідливого, тотожними підступництву, якщо не зраді. З ХVIII ст., 
коли остаточно ліквідовано залишки автономії, уніфіковано головні сфери 
суспільно-політичного життя, Україна була відкрита для активних асиміляційних 
заходів Російської імперії.  

Інтеграційна політика Росії щодо українських еліт досягла свого завершення у 
XIX ст. Асиміляція замість дискримінації і принадність імперської кар’єри врешті 
виявилася вирішальною для військової, світської та церковної верхівки. Згадані 
процеси відбувалися паралельно з декласацією шляхти, проведеною на 
Правобережжі у 1830–1840-х рр. 
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Окрема увага приділяється ретроспективному аналізові політико-правового 
забезпечення української та російської мов в Україні, що дозволяє чітко визначити 
кореляцію політичного статусу спільнот і відповідної нормативно-законодавчої 
політики – втрата державності та підлеглий стан українців мали наслідком 
юридичне закріплення уніфікаційної політики Російської імперії, унеможливили 
правовий захист української мови. 

Здійснення нормативно-правової уніфікації на території України в контексті 
поширення українсько-російського білінгвізму виокремлюється автором у два 
основні періоди: підготовчий етап, пов’язаний із створенням Малоросійської 
колегії, а також поширенням на українські терени дії указу «О суде по 
новоучиненной форме», що зумовили зростання ролі й значення правових кодексів 
Російської держави при вирішенні судових справ у відповідних установах 
Гетьманщини.  Наступний етап – остаточне впровадження імперських юридичних 
норм на території підросійської України, що призвело до ліквідації традиційної 
політичної, правової  та соціальної структури суспільства, зменшення суспільної 
ваги української й домінуючий вплив російської мови, використання білінгвізму як 
чинника уніфікації, «апогеєм» якого стали сумнозвісні Валуєвський циркуляр 
(18 липня 1863 р.) та Емський указ (18 травня 1876 р.).  

Наголошується, що політичне підпорядкування України Росією без залучення 
на свій бік Православної церкви було неможливим, адже Київська митрополія 
залишалась єдиною інституцією, яка юридично не підпорядковувалась Москві та 
уособлювала собою окремішність українського народу, його мови. 

Перетворення української церкви на звичайну Московську митрополію після 
1686 р. та посилення царської влади активізують тенденції до уніфікації, структурно 
українська церква зливається з російською імперською православною церквою і 
перестає бути частиною найвагоміших національно-формуючих факторів, 
перетворюючись на знаряддя денаціоналізації та поширення українсько-російського 
білінгвізму в процесі русифікації духовенства, витіснення з богослужіння 
української мови, ліквідації літератури церковнослов’янською з впливом 
української живої мови й впровадження церковнослов’янської, яка перетворюється 
на зброю імперського впливу, змінюючи у свідомості українців національне «ми – 
українці» на загальне «ми – християни», що мало наслідком відсутність масової 
протидії денаціоналізації через апеляцію до загальних православних настанов і 
традицій. 

Починаючи з ХVІІІ ст., із посиленням інкорпораційних тенденцій на території 
підросійської України, Російська імперія здійснює ефективну міграційну політику – 
через військову присутність, «державну» та «поміщицьку колонізацію» – особливо 
активно після ліквідації козацького устрою та нищення Запорізької Січі, що змінює 
етномовну ситуацію регіону, раніше освоєного козаками. Формуванню політично 
домінуючого впливу російської мови сприяла військова присутність «московських» 
полків і пов’язані з цим активні мовні контакти, позаяк утримання російських 
військовослужбовців покладалось на українське населення. 

Зазначається, що міста підросійської України набували все більш етнічно 
різнорідного, а лінгвістично – російськомовного характеру. До швидкої русифікації 
міст штовхали урядовість мови, а також захоплення українського ринку російським 
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капіталом. Новозаселені території Південної України та індустріальний Донбас 
стають, у повному сенсі, багатоетнічним плавильним казаном для всіх народів 
імперії. Урбанізація призвела до зміни традиційної моделі територіального 
розселення краю – швидко зростаючі промислові центри Півдня та Сходу 
формувались як російськомовні, а відсутність національної буржуазії лише 
посилювала цей процес. 

Русифікацію краю пришвидшило захоплення українського ринку російським 
капіталом – російське купецтво, зосереджуючись у містах, захоплюючи своїм 
впливом український ринок зсередини та втягуючи українське купецтво до 
російського русла, нівелюючи загальноімперським шаблоном особливості України, 
перетворилось на потужний соціально-економічний засіб для активного 
розповсюдження російської мови. 

Підкреслюється, що за таких несприятливих умов українці практично не брали 
участі у модернізаційних змінах, залишаючись селянською нацією. Міграційна 
політика Росії з однієї сторони та демографічний вибух – з іншої, – спричинили до 
зміни етнонаціонального складу населення України та активних потоків сільських 
мешканців до міст, визначили хід і форму взаємодії імперського адміністративного 
центру та українського села: в результаті майнового розшарування селянські маси 
підросійської України, які мігрували до адміністративних центрів, намагаючись 
пристосуватись до мовного середовища промислово-адміністративних центрів, від 
покоління до покоління змушені були змінювати свої мовні стандарти в міському 
середовищі.  

Швидкий капіталістичний розвиток та спричинена ним урбанізація в Україні 
безпосередньо пов’язані з масштабним поширенням російської мови як домінуючої 
в Російській імперії, природний процес взаємодії села і міста під час модернізації 
було перервано, що унеможливило виникнення загальноукраїнського міського 
розмовного варіанту української мови (так зване «міське койне»), витворило 
своєрідне протистояння міста і села, виникнення мовного бар’єру як константної 
величини. За умов збереження і зростання соціальної бази української мови – 
селянства  – згадані зміни в ХІХ ст. ще не призвели до катастрофічних наслідків, 
але, утворивши російськомовне середовище міст України, вже заклали підмурки 
розвитку української мови як мови часткового етнічного та соціального поширення. 

Наголошується, що формування українсько-російської двомовності в Україні 
безпосередньо пов’язане з освітньою політикою Російської імперії, адже система 
освіти була стрижнем, що формував культурну сферу відповідної епохи, визначав 
відношення суспільства до своєї та метрополійної культури, мови, держави. Школа 
стала основним засобом денаціоналізації, асиміляції українців. До активного 
формування російського мовного середовища призвело створення єдиної системи 
освіти Російської імперії, впродовж XIX ст. вона реформувалась чотири рази: 
система освіти Олександра І (1802 р.) зазнала змін за Миколи І (1828 p.), її замінила 
нова система (1864 р.) і нарешті (1874 р.) з’явилася освітня система Олександра ІІ.  

Підкреслюється, що за допомогою освіти уряд здійснював найбільш 
цілеспрямовану та ретельну політику русифікації в Україні. Становий принцип, що 
активно втілювався у 20–50-х рр. ХІХ ст. і мав ідеологічним підґрунтям ідею 
«православ’я, самодержав’я, народність» – не допускав найнижчі верстви населення 
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до середнього та вищого освітніх щаблів, залишаючи для величезних народних 
мас – українського селянства – початкову школу єдиним освітнім засобом. Інші 
адміністративні заходи, як от: викладання предметів російською мовою, поглиблене 
її вивчення, призначення вчителями й керівниками корінних росіян – мали на меті 
здійснення ідеї «обрусіння» України та призвели до жалюгідного стану освіти серед 
українців, освітній рівень котрих став чи не найнижчим в імперії. Український 
народ зміг зберегти свою мову, але за рахунок падіння освітнього рівня та 
неписьменності. 

Окрема увага приділяється діяльності молодої української держави початку 
ХХ ст. на шляху відродження мови та культури українців. Активізація національно-
визвольного руху, революційні події, зростання політичної свідомості українців в 
умовах формування модерної національної ідентичності, зародження й втілення в 
життя проекту новітньої української державності (УНР) давали надію і на 
відродження української мови.  

Виникнення української національно орієнтованої системи освіти, припадає на 
буремні часи УНР. Осягнення елітою національної ідеї, підтримане політичною 
активністю широких мас населення, стало основою для українізації державного 
життя, перш за все – освітньої царини.  

Зазначається, що найбільш активно діяльність з відродження української мови 
здійснювалась у початковій школі. Відповідні процеси у середній школі відбувалися 
значно складніше через відсутність української середньої школи до революції 
взагалі; відкритий або пасивний опір чиновників, ставлення більшості викладачів – 
вихідців з російських губерній; консервативне, або й вороже відношення 
керівництва навчальних закладів до революційних новацій; негативне ставлення 
батьківських комітетів. Тому організаційні засади, вироблені Центральною Радою, – 
сприяння українізації початкових шкіл, створення нових середніх і вищих шкіл з 
українською мовою викладання (за умов збереження наявних російських), – лягли в 
основу освітньої справи Гетьманату. 

Директорія намагалась закріпити відповідну політику на законодавчому рівні, 
проте в ситуації політичної нестабільності досягнути бажаних результатів було дуже 
важко через агресію «білого руху» та радянської Росії. Початкова школа в 
основному стала українською, у загальноосвітніх середніх закладах процес 
повернення до рідної мови мав позитивні зрушення, українізаційні зусилля 
Директорії у вищій школі зустріли активний спротив. Згадані позитивні тенденції 
носили короткотерміновий характер  та територіальну обмеженість, тому політика 
дерусифікації не мала позитивних наслідків за умов збереження та поширення 
українсько-російської двомовності на території України в освітній сфері. 

Детально охарактеризовано вплив білінгвізму на зміни у релігійному житті 
України на початку ХХ ст. Зростання суспільної активності мас призвело до 
проголошення свободи совісті маніфестом від 17 жовтня 1905 р., що спонукало 
українців до боротьби за реформу мови церковного вжитку. Під час розпаду імперії 
Російська православна церква змушена була надати автономію національним 
церковним утворенням через неможливість безпосереднього контролю. Натомість, 
щодо України РПЦ зайняла принципову і категоричну опозицію – загроза втратити 
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таку визначальну частину православно-слов’янського світу, якою є Україна, була 
вирішальною. 

Разом з тим Центральна Рада лише стояла на шляху осягнення автокефалії 
Української православної церкви та впровадження української мови у цій сфері, а 
будівництво незалежної православної церкви взяв на себе гетьманський уряд. РПЦ 
зробила все можливе для збереження свого впливу – проголошено автономію 
української церкви із збереженням нерозривних зв’язків українських єпархій із 
Всеросійським патріархатом. 

Релігійна політика Директорії носила чітко виражений національний 
характер і призвела до утворення Української автокефальної православної церкви. 
Однак, виникнення альтернативної церковної організації, котра використовувала 
українську мову як мову культових відправ, спричинило до активізації 
російського  та проросійського релігійного середовища, що мало наслідком 
виникнення альтернативних російськомовних церков. 

На підставі проведеного ретроспективного аналізу мовної політики 
Центральної Ради, Гетьманату та Директорії стверджується, що в надзвичайно 
короткий період, за складних внутрішньополітичних і геополітичних умовах уряди 
України здійснили першу у вітчизняній історії спробу впровадження української 
мови у найважливіші сфери суспільно-політичного життя держави, кінцевим 
результатом якої було формування українсько-російської двомовності. 

У третьому розділі «Масовий українсько-російський білінгвізм в умовах 
функціонування радянського тоталітаризму» аналізуються зміни етномовної 
ситуації в УРСР внаслідок втрати суверенітету, розкриваються результати політики 
Радянського Союзу щодо поширення українсько-російської двомовності, здійснено 
ретроспективний аналіз процесу русифікації українців у контексті православно-
церковного протистояння. 

Підкреслюється, що у XX ст. мовна ситуація в Україні зазнає істотних змін. 
Російська мова охопила усі вагомі царини суспільного життя, практично витіснивши 
українську до рівня побутового вжитку.  

Зазначається, що законотворча діяльність радянської тоталітарної системи 
після зосередження максимальної повноти політичної влади в своїх руках звела 
нанівець усі здобутки українства доби УНР.  На підставі радянської нормативно-
правової бази, в контексті формування нової ідентичності – «радянського народу», 
відбулось мовне розшарування українського суспільства, що в регіональному плані 
оформилось в російськомовний Схід-Південь і україномовний Захід, а також 
українське село й російськомовне місто. 

В результаті встановлення радянської влади на території України, в умовах 
політичного тиску, впливу радянської ідеології мовне середовище швидко 
погіршується. Міграційна політика уряду СРСР набуває чіткої спрямованості – на 
промислові підприємства та новобудови радянської України (підприємства східних 
регіонів республіки) збільшується приток російських робітників передусім у формі 
«оргнаборів». На селі відмічається інша тенденція – голод 1921–1922 рр. дав 
початок скороченню соціальної бази української мови – селянства, що 
підтверджують чіткі пріоритети радянської влади (пролетаріат, а не селянство; 
місто, а не село) в умовах лихоліття. Політична спрямованість репресій проти тих 



14 

категорій громадян (передусім селянства під час опору колективізації), що 
розглядались як перешкода на шляху побудови соціалізму, була обґрунтована 
ідеологією «революційної законності».  

Наголошується, що 1920–1930-ті рр. були жахливими для церкви в 
Радянському Союзі загалом та для паростків української зокрема. Українська 
автокефальна православна церква, що оформилась у 1921 р. та використовувала у 
богослужбовій практиці українську мову, наразилась на лютий опір Російської 
православної церкви і була змушена саморозпуститись у 1930 р. Приєднання до 
СРСР напередодні ІІ Світової війни західноукраїнських земель мало наслідком 
нищення Української греко-католицької церкви – вона була переведена під 
юрисдикцію РПЦ. 

Із поширенням радянської влади більшовики запровадили в Україні власну 
систему освіти. Український освітній курс, здійснюваний національною школою 
попервах мав самостійницький характер і був підтриманий під час українізації, яка 
найкраще проходила у центральній та радянській західній частині України, 
найгірше – на Сході та Півдні республіки, у містах українських шкіл було значно 
менше ніж у сільській місцевості. Найкращих результатів коренізація досягла в 
початковій школі, складною проблемою виявилось втілення відповідної політики у 
вищій школі. Однак після 1926 р. політика українізації починає згортатися, а з 
1932 р. на всіх теренах Радянського Союзу запроваджено єдину освітню систему. 

Уточнюється, що українізації вимагало передусім українське зрусифіковане 
місто – промисловий центр, особливо в процесі посилення антагоністичних 
тенденцій у мовній сфері України як в регіональному аспекті так і на вісі «місто-
село», внаслідок швидкого збільшення кількості пролетарів українського 
походження. Проте українізація не змогла охопити весь територіальний обшир 
України та дійти свого логічного завершення (формування українського міського 
койне), зустрічаючи пасивне ігнорування чи відкритий спротив.  

Посилення репресивних заходів та централізація влади призвели до 
повернення російській мові домінуючого становища, в першу чергу, в 
адміністративній, а за нею – в інших сферах державного життя, утверджуючи 
російськомовність українського радянського міста.  

Село ж перетворилось на арену нищення соціальної бази української мови під 
час колективізації, депортації українців наприкінці 20–30-х рр. ХХ ст., масової 
іншонаціональної колонізації українських теренів та, врешті, голодомору 1932–
1933 рр. Розкуркулення, висилки, заслання, штрафи й конфіскація майна, 
позбавлення виборчих прав і заборона на отримання паспортів, виключення з лав 
партії здійснювались, зокрема, під час виконання постанови ЦК ВКП(б) від 5 січня 
1930 р. «Про темпи колективізації і заходи допомоги держави колгоспному 
будівництву»; постанови ЦВК і РНК СРСР від 7 серпня 1932 р. «Про охорону майна 
державних підприємств, колгоспів і кооперації та зміцнення громадської 
(соціалістичної) власності»; постанови РНК УСРР від 20 листопада 1932 р. «Про 
заходи до підсилення хлібозаготівель» та ін.  

Акцентовано увагу на тому, що голодомор став для українців соціально-
демографічною катастрофою, а для української культури безпрецедентною за своїми 
наслідками трагедією – відправною точкою, коли політику українізації було 
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замінено деукраїнізацією у найгірших формах, що спричинило до масової 
криптоетнічності. Маргіналізація українського населення відбувалась за умов 
індустріалізації та примусової колективізації, яка, збільшуючи соціальну базу 
асиміляції (особливо серед молодого покоління), обумовила перехід одномовців до 
використання як рідної так і російської мови, а двомовців – від  суржику до 
російської мови вжитку. 

У період голодомору 1932–1933 рр. навчальний процес у сільській місцевості 
України фактично було зупинено, а українське вчительство зазнало масових 
репресій. Підкреслюється, що голодомор став політичним підґрунтям 
широкомасштабної лінгвоцидної кампанії – практично усе сільське населення 
Української СРР зазнало її нищівної дії. 

Разом з тим, в рамках реорганізації системи освіти шляхом подальшої 
централізації та русифікації у свідомість народу радянська ідеологічна машина 
починає вкорінювати тезу про особливе становище російської мови як мови 
міжнаціонального спілкування в межах Радянського Союзу. Постанова ЦК ВКП(б) і   
РНК від 13 березня 1938 р. «Про обов’язкове вивчення російської мови в школах 
національних республік і областей» та відповідна постанова РНК УРСР і ЦК КП(б)У 
від 20 квітня 1938 р. «Про обов’язкове вивчення російської мови в національних 
республіках СРСР» завдали нищівного удару українській мові після голодомору 
1932–1933 рр. та мали наслідком введення обов’язкового викладання російської 
мови в усіх неросійських школах (починаючи з 2-го класу), заклали підвалини 
деукраїнізації школи у великих промислових центрах, спричинили до переходу від 
двомовного викладання до переважно одномовного – російськомовного. 

Полегшили асиміляційну політику та поширення українсько-російського 
білінгвізму широкомасштабні репресії молодої української верхівки хвилею терору 
1936–1938 рр., що призвело до масової еміграції представників «недостріляної» 
еліти, особливо культурно-освітньої. В результаті цілеспрямованого нищення 
українського владного ешелону на зміну йому прийшов новий тип партійної 
номенклатури, яка, уніфікуючись, формувала єдину радянську еліту на засадах 
партійності, лояльності та російськомовності, незважаючи на національну 
належність її представників. 

Окупація українських земель німецькими військами призупинила процес 
тотального насадження російської мови. Українській мові було надано статусу 
службової мови і мови освіти, що не викликало спротиву російськомовного та 
іноетнічного населення. Натомість, повоєнні роки принесли докорінні зміни 
мовному середовищу УРСР. 

Зазначається, що на тлі значного скорочення чисельності українців та репресій 
у приєднаній Західній Україні, збільшується міграція російського населення, 
особливо у східні, південні регіони і Крим – частка українців тут зменшується 
прискореними темпами. До кінця 1960-х рр. замість кількох великих національних 
меншин в межах України було сформовано одну, але потужну – російську. 
Міграційна політика радянського уряду змінювала в першу чергу міста України, до 
того ж частка росіян у міському населенні збільшувалася у прямій пропорції до 
розмірів міста – чим більше місто, тим більшим у ньому відсоток росіян, що 
розширювало російськомовне середовище українських міст та соціальну базу 
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українсько-російської масової двомовності. Разом з тим, радянська влада активно 
залучає українців до освоєння нових земель, внаслідок чого на 1970 р. за межами 
УРСР мешкало 15% загальної чисельності українців. Натомість, до російської 
етнокультурної групи в Україні під кінець 1980-х рр. належало російське населення, 
асимільоване українське і русифіковані етнонаціональні спільноти. В Криму та на 
Сході України російська етнокультурність була домінуючою для всіх етнічних груп. 

Детально охарактеризовано вплив політики тоталітаризму у повоєнні роки на 
мовну ситуацію в республіці, наслідками якої було загальне скорочення в першу 
чергу селянського населення, поглиблене голодом 1946–1947 рр., що пришвидшило 
відтік селян до промислових центрів. У 1960–1970-ті рр. суспільство УРСР 
перетворилось із збалансованого в урбанізоване, домінуючої соціальної потужності 
в межах усієї республіки набуває російська мова, а селянство, крім Заходу України, 
втрачає мовозахисні та мовозберігаючі властивості. В 1970-х рр. асиміляційний 
вплив російської мови у східній і південній Україні перекинувся з міста на село, що 
поставило майбутнє української мови у цих регіонах на межу катастрофи. 

Радянська політика не зупинила мовного розшарування населення УРСР, 
навпаки, поглибила поділ між українським селом та зросійщеним містом. 
Українська мова за радянських часів так і не стала мовою повного соціального 
поширення, не зайняла усіх сфер суспільного життя, натомість розвинувся і 
утвердився масовий білінгвізм, загостривши територіальні, соціальні та 
урбанізаційні особливості етномовної ситуації в УРСР.  

Підкреслюється, що після війни русифікація освітньої галузі набула 
форсованих темпів. Положення про вільний вибір мови навчання (1958 р.) було 
доповнене постановою ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 1978 р. «Про заходи 
щодо дальшого вдосконалення вивчення і викладання російської мови в союзних 
республіках» та постановою № 473 від 1983 р. «Про додаткові заходи по 
поліпшенню вивчення російської мови в загальноосвітніх школах та інших 
навчальних закладах союзних республік», за якою, зокрема, збільшувались з 1984 р. 
на 15% ставки заробітної плати вчителів підготовчих і І-ІІІ класів, які ведуть заняття 
з російської мови, вчителів російської мови і літератури ІV-Х(ХІ) класів 
загальноосвітніх шкіл. Відтак, в умовах суспільного домінування російської мови 
остання стала панівною в системі шкільної освіти: запроваджується обов’язкове 
вивчення російської мови в дошкільних закладах, а в школах – з першого класу. На 
російську мову було переведено викладання предметів у вищій школі.  

Швидке витіснення української мови в освіті відбувалось головно в містах, в 
сільській місцевості України впровадження російської мови пропонувалося 
здійснювати за допомогою перехідного етапу двомовності, коли в межах одного-
двох поколінь планувалось досягти бажаних результатів. Активному витісненню 
української мови зі сфери офіційного вжитку сприяли умови, створені радянською 
тоталітарною системою: наприклад, після виголошення звітної доповіді першим 
секретарем ЦК КП України В. Щербицьким на ХХV з’їзді Компартії України в 
1976 р. російською мовою, остання в подальшому стала домінувати на партійних 
зборах, сесіях Рад, всіляких зібраннях, семінарах, симпозіумах і зустрічах.  

Детально охарактеризовано білінгвальну ситуацію у релігійній сфері життя 
радянської України, за якої РПЦ, після приєднання УГКЦ у 1940–1950-х рр.,  
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залишалась єдиною в СРСР церковною організацією, з котрою співпрацювала 
радянська влада, що певним чином дозволяло зберігати її життєспроможність в 
період гонінь 1960-х рр. Та навіть за таких обставин Російська православна церква 
здійснювала політику розширення свого впливу, особливо в Україні. Лише системна 
криза в СРСР і лібералізація державної релігійної політики під час перебудови 
уможливили відродження діяльності УАПЦ та вихід з підпілля УГКЦ, а також 
підняли питання відродження української мови у церковній сфері.  

Четвертий розділ «Білінгвізм як чинник суспільно-політичних 
трансформацій в пострадянській Україні» присвячено дослідженню ролі 
українсько-російської двомовності у вітчизняних посттоталітарних 
трансформаційних процесах, аналізові впливу білінгвізму на зародження сучасної 
української ідентичності, становлення української нації та держави в умовах 
білінгвізму, формування сучасної двомовної освітньої сфери, мовного протистояння 
у релігійній царині. Розкривається політико-правове забезпечення статусів 
української та російської мов, а також мов національних меншин в контексті 
наявного українсько-російського масового білінгвізму. 

Розпад СРСР відкрив можливості для третього впродовж своєї історії, 
українського національного відродження, а в цих межах – до відродження 
української мови, однак за умов надзвичайно слабкого соціального підґрунтя. 
Швидкими темпами відбувається депопуляція населення взагалі та катастрофічно – 
селянства. Лише 33% (за переписом 2001 р.) люду України проживає у  
сільській місцевості. Значний відсоток міського населення у російськомовних  
Донецькій (90%), Луганській (86%)  та Дніпропетровській (83%), Харківській 
(79%) і Запорізькій (76%) областях зумовлює дію «кількісних факторів», які разом з 
іншими ‒ характером розвитку освіти, культурного життя, книговидавничої справи, 
діяльністю засобів масової інформації тощо ‒ беруть участь у формуванні 
стереотипів комунікативної поведінки, створюючи специфічний мовний портрет 
міста. 

Наслідком колонізаційної політики  й  тоталітарного режиму є розщеплена 
культурна ідентичність української спільноти, відсутність національної 
консолідації, мовної солідаризації. Нині мовна та етнічна ідентичності значної 
частини українців не збігаються, що дозволяє визначити білінгвізм вагомим 
чинником розмивання української ідентичності. 

Підкреслюється, що слабкість та неповноцінне існування української мови 
значно гальмують формування колективної ідентичності в Україні. Маргіналізація 
українського населення Сходу й Півдня держави залишається одним з факторів 
політичної амбівалентності з однієї сторони та спротиву дерусифікації – з іншої. А 
так як володіння російською мовою дає більше можливостей для кар’єрного 
зростання і підвищення соціального статусу – українська мовна ідентичність не є 
домінуючою для населення згаданих регіонів.  

Творення нової колективної ідентичності має об’єктивний характер, не 
дивлячись на відсутність державних механізмів формування української культурної 
ідентичності громадян, на відміну від ідентифікації громадянсько-політичної. 
Продовження процесів самоасиміляції населення східних та південних регіонів за 
роки незалежності є свідченням слабкості  й  невикристалізованості культурної 
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української колективної ідентичності, або домінування не україноцентричного її 
розуміння. Нестабільність економічного та політичного розвитку підтверджують 
слабкість її серед населення Сходу  і Півдня держави; проте констатують наявність, 
та, як показує перепис 2001 р., – збільшення прошарку людей, що вважають себе 
громадянами України, незважаючи на домінування в їхньому ментальному 
комплексі російської мови. 

Акцентується увага на необхідності формування мовної солідаризації як однієї 
з необхідних передумов ствердження національного. Разом з тим, для російської 
групи характерною є слабка адаптація до мови національної більшості – українців. 
Зазначається, що в Україні паралельно існує як мінімум дві мови, що в умовах 
масового білінгвізму (його складної соціальної  та регіональної специфіки) несе 
загрозу відродженню та консолідації модерної української нації.  

Наголошується, що двомовність, наявність великого російськомовного 
колективу, який включає в себе російську групу, асимільованих українців та інші 
спільноти, регіональна специфіка білінгвізму (україномовні громадяни проживають 
переважно на Заході України, двомовні у Центрі, а російськомовні  
мешкають на Півдні та Сході країни), ускладнюють утвердження єдиних 
етнографічних  і  політичних кордонів, впливають на формування різних позицій 
щодо розвитку внутрішньої ситуації (зокрема – мовної) констатують  
відсутність єдності щодо майбуття держави в світоглядному, культурному, 
внутрішньополітичному та геополітичному планах.  

Рухаючись до незалежності Україна успадкувала ці проблеми та вдалась до 
компромісного шляху, прийнявши Закон «Про мови в Українській РСР», який не 
лише не зняв мовних протиріч, а й загострив їх у довготривалій перспективі, адже 
формальним проголошенням української мови державною російській мові фактично 
було надано статус другої офіційної та закріплено у відповідних статтях (ст.6, 10, 
13, 14, 25, 27, 30, 31, 34), що урівняло статуси української та російської мов на 
законодавчому рівні. 

Державний статус української мови став основним (та фактично єдиним) 
джерелом її відродження, поширення на всій території країни, формування 
мотивації до вжитку, ніяким чином не утискаючи права російськомовних громадян. 
Нині він є стабілізаційним чинником суверенітету і безпеки держави, консолідації 
українського суспільства, його ідентифікації як єдиного українською народу. 

Утворення незалежної України дало початок процесу націоналізації освіти. 
Використавши радянську освітню систему, чітке адміністративне управління нею, 
певну лояльність населення до українізації, держава почала поступове відродження 
україномовної школи. Проте відсутність політичної волі, цілеспрямованої мовної 
політики, ресурсних можливостей її здійснення гальмують перетворення вітчизняної 
освіти в національно орієнтовану, роблять її формально україномовною за умов 
розриву між побутовим мовленням учнів і мовою навчання в зросійщених містах. 
Цей формальний статус мови не суперечить політичній лояльності 
російськомовного населення і не несе суттєвої загрози їхній російській мовно-
культурній ідентичності, оскільки на значній території держави (за винятком 
західних регіонів) утвердилася ситуація функціональної двомовності – мова 
викладання і спілкування з адміністрацією – українська (або суржик), мова 
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позаслужбового спілкування – російська (або суржик). Водночас посилилася 
регіональна специфіка мововжитку в освітній сфері. 

Зазначається, що фактор російської мови  й російськомовного населення 
України активно залучається до політичної практики суб’єктами політики: яскраво 
прослідковується залежність спрямованості політичного та ідеологічного впливу на 
населення від поширення серед цієї частини суспільства української чи російської 
мови, що має своїм логічним продовженням політизацію мовного питання, яке 
електорально поляризує країну, веде до регіоналізації української та російської 
мов за систематичної і скоординованої підтримки «прихильників двомовності». 

Розкрито мовний аспект релігійно-конфесійної кризи у пострадянській 
Україні. І, якщо боротьба за владу та сфери впливу була основною на початку  
90-х рр. ХХ ст., то білінгвізм у згаданій царині (зокрема, мова богослужіння) став 
ще однією проблемою на шляху відродження державної мови. Поглиблюють 
протистояння як зовнішні так і внутрішні чинники. У політичній боротьбі УПЦ-КП, 
УГКЦ та УАПЦ виступають на боці західноукраїнських політичних структур, УПЦ-
МП на боці східних та південних політичних суб’єктів. РПЦ безпосередньо та через 
УПЦ-МП здійснює активний вплив на клір, формуючи і мовне середовище культу, і 
негативне відношення до державної мови як мови богослужіння. Внутрішнім 
чинником напруженості є переважна орієнтація російського та російськомовного 
населення   на УПЦ-МП, а українського та україномовного на УПЦ-КП, УГКЦ та 
УАПЦ.  

У п’ятому розділі «Основні проблеми суспільно-політичного розвитку 
України в умовах білінгвізму» розкриваються найзначніші перешкоди на шляху 
відродження української мови, а відтак, формування новітньої ідентичності в 
умовах українсько-російської двомовності, мовної поляризації населення, 
розмежування за територіальною ознакою та на вісі «місто-село», аналізується 
вплив білінгвізму на процеси націє- та державотворення. 

Підкреслюється, що домінуюча перевага русифікованого міського середовища 
Сходу та Півдня держави породжує ефект мовного соціального тиску над 
традиційним україномовним сільським населенням, що унеможливлює 
українізаційний вплив села на російськомовне місто, на відміну від Заходу країни. 
Відтак, масова двомовність українців, включивши в дію механізм суспільної 
самоасиміляції внаслідок тривалої деукраїнізації, залишається перехідним містком 
до російської одномовності, особливо в промислових центрах східної, південної, а 
частково й центральної України. Разом з тим, урбанізація нівелює етнічну та мовну 
своєрідність не тільки українців, а й інших національних меншин, що були піддані 
русифікації. 

Внутрішній характер проблем націєтворення є наслідком довготривалої 
асиміляції, що призвело до втрати соціального підґрунтя нації на Сході та Півдні 
держави. Втрата цементуючого зв’язку мови, культури і нації двомовною частиною 
української спільноти не сприяє політичній консолідації українства на сучасному 
етапі націєтворення. На формування національної свідомості як запоруки 
націєтворення значно впливає як наявність великого двомовного колективу, так і 
активна політика Росії, що здобула успіх в Криму та активно діє в російськомовній 
частині Сходу України. 
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Підтверджено, що асиміляційна політика Російської імперії та Радянського 
Союзу значно послабила націоконсолідуючі можливості української мови. Нині 
мовна розщепленість українського суспільства і його самоасиміляція, котрі 
особливо активно відбуваються на Сході й Півдні, загрожують мові державній і 
гальмують процес мовного самоствердження української нації. Потужним чинником 
для згаданих регіонів, що зберігає такий стан, є масовий білінгвізм. 

Деукраїнізація значної частини населення, що мала наслідком диференціацію 
всередині самого етнічного українства, становить одну з головних перешкод  у 
побудові національної держави, позаяк двомовність, впливаючи на формування 
різних позицій щодо розвитку внутрішньої ситуації (зокрема – мовної), ускладнює 
процес утвердження єдиних етнографічних  і  політичних кордонів, констатує 
відсутність одностайності щодо майбуття держави в культурному, світоглядному та 
геополітичному планах. 

Зазначається, що двомовність може призводити до подвійної ідентичності, 
яка, своєю чергою, формує дві культурні орієнтації індивіда (за індивідуальної 
двомовності), або дві (чи більше) колективні ідентичності за масового білінгвізму як 
існування двох (чи більше) культур: наприклад, наявний масовий українсько-
російський білінгвізм є результатом розвитку українців не лише в межах рідної, а й 
російської культури. Разом з тим, регіональна анклавізація мов, мовна поляризація 
негативно впливають на ідентифікацію частини українського соціуму, особливо 
східної та південної його складових, адже донині формування культурної 
ідентичності у згаданих регіонах відбувається насамперед під впливом російської 
мас-культури, що створює підгрунтя для подальшої русифікації.   

Двомовну ситуацію в країні ускладнює культурно-територіальна 
розмежованість українських еліт – якщо східноукраїнські діячі традиційно 
виражають більш проросійські настрої, то західноукраїнські – здебільшого 
орієнтовані на Захід. Вітчизняна верхівка, маючи амбівалентний характер та 
складаючи частину зрусифікованого населення, обмежилась лише законодавчим 
закріпленням статусу української мови як державної без дієвих заходів щодо її 
захисту, збереження та розвитку. Натомість, маніпулювання суспільними 
очікуваннями, намагання дотримуватись подвійної риторики та зберегти можливість 
впливу на електорат, використовуючи мовне питання, дозволяє вбачати у 
бездіяльності еліти основну політичну причину руху країни до самоасиміляції та 
русифікації, що вповні відобразилось у прийнятті Закону «Про засади державної 
мовної політики». 

Поєднуючи риторику про важливість зміцнення статусу української мови як 
державної, Закон фактично зберігає наявний стан суспільства України як 
розколотого за мовною ознакою, ігнорує результати насильницького, штучного 
витіснення української мови з багатьох сфер суспільного життя в окремих регіонах, 
не враховує існуючої складної мовної ситуації, специфіки етнонаціонального складу 
населення держави, за якої з усіх етнічних неукраїнців понад 80% становлять етнічні 
росіяни (в преамбулі немає навіть поверхового аналізу, який би обґрунтував 
необхідність пропонованих заходів), підтримує і продукує масовий українсько-
російський білінгвізм. 
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Закон України «Про засади державної мовної політики» не тільки закріплює 
наявну двомовну ситуацію в Україні, консервує результати русифікаційної політики 
Російської імперії та Радянського Союзу, але фактично урівнює державну та 
регіональні мови (в першу чергу – російську) або мови меншин за сферами 
застосування, що нівелює зміст поняття «державна мова». 

Зауважено, що Закон «Про засади державної мовної політики» практично 
унеможливлює функціонування української мови як мови міжнаціонального 
спілкування в державі (фактично зберігаючи такий статус за російською), надає 
великого мовного привілею російськомовній спільноті (не лише росіянам, а й 
зрусифікованим українцям, білорусам, полякам, євреям, німцям, татарам та іншим 
національним меншинам) від української держави, формуючи на законодавчому 
рівні підвалини для забезпечення належних умов і закріплення права для 
повноцінного всеохоплюючого використання російської мови в усіх сферах 
суспільного життя – на рівні державної влади, органів місцевого самоврядування, 
судочинства, економічної та соціальної діяльності, в освіті, науці, культурі, 
діловодстві. 

Значні небезпеки чатують на Україну через застосування згаданого Закону в 
освітній та науковій сферах – в процесі створення повнопрофільної системи 
державної освіти на регіональних мовах (російській зокрема), що піднімає питання 
про орієнтацію випускників на освітні стандарти відповідних країн (Росії) та 
викликає необхідність працевлаштавувати фахівців, які отримали освіту 
недержавною мовою, а це поширюватиме й без того велику соціальну потужність 
російської мови. 

Закон не створює мотивації для вивчення і використання державної мови на 
Сході та Півдні держави, фактично, знищуючи найважливіший чинник формування 
україномовності молодих громадян російськомовних регіонів держави як в освітній 
так і в науковій сфері, встановлюючи норму обов’язкового вивчення двох мов у 
закладах освіти всіх рівнів, що суперечить правам тих громадян, які не належать до 
мовців, котрі використовують регіональні мови або мови національних меншин. 

Впровадження Закону у науковій царині України орієнтує на ймовірний 
розпад цієї сфери під впливом переформатування мовного простору вітчизняної 
науки та освіти на наукові центри інших держав, у першу чергу – Росії. 

Відтак, всупереч задекларованому принципу «забезпечення всебічного 
розвиту і функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного 
життя на всій території держави» (ст.5 п.2), Українська держава усувається від 
можливості опікуватись українською мовою в мас-медіа – державні гарантії 
розвитку української мови у цих сферах після прийняття Закону відсутні. 
Зазначається, що в цій, одній з найважливіших сфер формування мовного простору і 
збереження української мови в загальносуспільному обширі, телерадіопередачі 
можуть вестись на власний розсуд будь-якими мовами без обмежень, без 
обов’язкового дублювання, озвучення або субтитрування державною мовою, 
пришвидшуючи зникнення української мови з телерадіоефіру, – як і за ситуації з 
друкованими ЗМІ, переважна більшість їх не є україномовними через використання 
можливості самостійно обирати мову видання своєї друкованої продукції. 
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Наголошується, що Закон «Про засади мовної політики» втрачає сенс за 
наявності в державі близькоспоріднених мов, як у випадку існування української й 
російської мов в Україні, тому законодавче впровадження білінгвізму в такому 
вигляді має на меті збереження російської одномовності за рахунок двомовних 
українців та інших асимільованих спільнот. 

В контексті сучасної мовної ситуації в Україні та наслідків поширення 
масового українсько-російського білінгвізму на Сході та Півдні держави потребує 
захисту саме українська мова, а законодавче звуження сфер її вживання 
автоматично знищує мотивацію до застосування. 

Відсутність уваги Законодавця до досліджень мовної ситуації в Україні 
загалом та часової двомовності зокрема, призвела до подвійної риторики щодо 
необхідності захисту меншинних мов, адже на Сході та Півдні держави потрібно 
захищати не російську, а українську як мову міноритарну та регіональну. 

Наявна законодавча база України не спрямована на подолання масового 
українсько-російського білінгвізму, скоріше навпаки (відповідно до Закону «Про 
засади державної мовної політики»), – в напрямку активізації розвитку масової 
двомовності та поширення російської мови в регіональному плані та на вісі «місто-
село». 

Підкреслюється, що ратифікація Україною Рамкової Конвенції про захист 
національних меншин та Європейської хартії регіональних мов або мов меншин не 
покращила врегулювання проблеми масового білінгвізму, не зміцнила статусу 
української мови. Натомість, держава взяла на себе відповідальність за фінансову 
підтримку мови російської, яка є однією з найпоширеніших у світі, а в Україні стала 
називатися мовою меншини! 

Прийняття Хартії дає потужний засіб для маніпулювання масовою думкою як 
в Україні, так і за її межами, що регулярно відображається у міжнародних заявах 
Росії про придушення прав російськомовних в Україні. 

На відміну від Закону «Про засади мовної політики», параметри правового 
забезпечення статусів української та російської мов, їх взаємодії в межах незалежної 
України, визначені Законом УРСР «Про мови в Українській РСР» в основному 
відповідали стандартам ратифікованих Україною міжнародних актів, що разом 
складають законодавчу базу врегулювання мовних та навколомовних проблем, це: 
Загальна декларація прав людини; Міжнародний пакт ООН про громадянські й 
політичні права; Конвенція ООН про права дитини; Конвенція Ради Європи про 
захист прав І основоположних свобод людини; Конвенція Міжнародної Організації 
Праці № 111 щодо дискримінації в галузі праці та занять; Міжнародний пакт про 
економічні, соціальні та культурні права; Конвенція ЮНЕСКО проти дискримінації 
в сфері освіти; Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм расової 
дискримінації; Рамкова конвенція про захист національних меншин; Європейська 
хартія регіональних мов або мов меншин та ін. 

Зазначається, що Україна, ставши членом Ради Європи, взяла зобов’язання 
імплементувати у своє правове поле положення правових актів, прийнятих як самою 
Радою, так і Організацією з безпеки і співробітництва в Європі. ОБСЄ наполягає на 
наданні національним меншинам низки широких додаткових прав – на освіту 
(Гаазькі рекомендації 1996 р.), на забезпечення мовних потреб (Ословські 
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рекомендації 1998 р.), на участь у суспільно-політичному житті (Лундські 
рекомендації 1999 р.). Однак, ні Конституція України, ні міжнародно-правові акти, 
які визначають стандарти захисту прав людини (включно з Рамковою конвенцією 
про захист національних меншин та Європейською Хартією регіональних або мов 
меншин) не встановлюють право мовного самовизначення в сфері застосування 
державної мови. В практиці європейських держав цей принцип також відсутній. 

Акцентується увага на визначальній ролі держави у виборі пріоритетної  
мовної політики. Україна, орієнтуючись на задоволення інтересів російської   та 
російськомовної частини населення, може перетворитись на нищівника державної 
мови, законодавчо закріплюючи двомовність на території України, адже мовна 
ієрархія формує відношення громадян до державної та російської мов у відповідних 
сферах – в першу чергу, – бюрократично-державній, по тóму  – економічній, 
освітній, інформаційній тощо. Навіть впровадження російської мови як регіональної 
вже формуватиме її відповідний статус і російськомовне середовище, залишаючи 
асимільованими більшість українців, адже в будь-якому регіоні держави (крім 
Криму) українці є етнічною більшістю. 

Відродження української мови та культури ускладнює функціонування 
фактично двомовної системи освіти в Україні  – поширення українських та 
російськомовних освітніх закладів має чітко  виражений регіональний характер,  
мовно поляризує суспільство та унеможливлює ліквідацію масового білінгвізму 
найближчим часом. Згадану проблему загострює зовнішньополітичний чинник – 
активна діяльність Росії на Сході й Півдні держави щодо збереження 
російськомовної освіти за допомогою створення філіалів освітніх закладів РФ та 
фінансова їх підтримка. 

Зазначається, що «лінгвістична експансія» Російської Федерації значно 
посилила  і без того вагому комунікативну потужність російської мови в Україні 
(наприклад, 85% реалізованих в Українській державі книжок – російських 
видавництв). Без термінової державної підтримки цієї сфери життєдіяльності 
суспільства перспективою найближчого часу видається збереження існуючої 
тенденції до поширення російської мови в українському інформаційному просторі.  

Разом з тим, мовне розшарування українського суспільства відобразилось у 
церковному розколі, належності чи прихильності до різних конфесій – 
російського та російськомовного населення до російськомовної УПЦ-МП, українців 
до україномовних УПЦ-КП, УГКЦ та УАПЦ, що унеможливлює загальносуспільну 
солідаризацію на підставі світоглядно-релігійної єдності. 

 
 

ВИСНОВКИ 
 
У дисертації викладене теоретичне узагальнення та нове розв’язання наукової 

задачі, що полягає у політологічному дослідженні явища білінгвізму та його впливу 
на сучасний суспільно-політичний розвиток України, формування модерної 
ідентичності, націє- та державотворення. 

Отримали підтвердження основні положення концепції дослідження, яка 
полягає в обґрунтуванні політологічної тези про те, що ефективне завоювання, 
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утримання та використання влади домінуючою спільнотою пов’язується з 
проведенням уніфікаційної мовно-культурної політики щодо інших мовно-етнічних 
груп населення, проміжною ланкою якої виступає білінгвізм. Українсько-російська 
масова двомовність є результатом не об’єктивної міжкультурної взаємодії, а 
насильницькою політикою зросійщення українців. 

Автор доводить, що сотні років, від часів приєднання України до 
Московського царства, впродовж існування Російської імперії та Радянського Союзу 
боротьба українців за рідну мову призводила лише до ситуації українсько-російської 
двомовності.  

Слабкість українського етнічного ядра та соціальна поширеність 
російськомовного елементу відобразились у розвиткові сучасної мовної ситуації, 
значно скоригованої наявною двомовною частиною українського суспільства через 
її ситуативну орієнтацію і відсутність чітких маркерів ідентичності. Українська мова 
нині не стала мовою загальнонаціонального поширення внаслідок поширення  
масового білінгвізму, низький соціальний статус державної мови, незначну кількість 
її суспільних функцій та сфер поширення. Отже, питання мовної консолідації, 
мовного самоствердження залишаються відкритими, позаяк російська мова 
продовжує збільшувати свою соціальну потужність в Україні за рахунок білінгвів та 
процесу самоасиміляції. 

Розповсюдження двомовності у суспільній комунікації призводить, в 
кінцевому результаті, до витіснення слабшої мови. Коли ж у ситуації масового 
білінгвізму існує мова меншості та міжнародно визнана мова, то невідповідність 
(нерівність) може стати непереборною. 

Сучасний стан білінгвізму в Україні має чітко виражений масовий характер, 
позаяк з українською чи російською мовами (або з обома) асоціює себе практично 
усе населення держави; українська  та/або російська мови функціонують в усіх 
сферах суспільного буття.  

Масова двомовність  в Україні має регіональну специфіку – україномовний 
Захід   та російськомовний Схід-Південь з проміжною зоною в Центрі країни. 
Україномовні українці складають меншість у центрально-східному, східному й 
південному регіонах держави. В контексті територіального поширення 
білінгвізму та на вісі «місто-село», сучасна білінгвальна ситуація в Україні 
визначається значною перевагою русифікованого міського середовища, яке 
породжує ефект мовного соціального тиску, над традиційним українським сільським 
населенням Сходу й Півдня держави, що унеможливлює українізаційний вплив села 
на російськомовне місто, на відміну від західного регіону. 

Урбанізація нівелює етнічну і мовну своєрідність не тільки українців у містах 
Сходу  та Півдня країни, а й інших етнонаціональних спільнот, що були піддані 
русифікації за доби СРСР, міста у регіонах з переважаючим російськомовним 
населенням лишаються потужними центрами русифікації, що включило в дію 
механізм суспільної самоасиміляції. 

Визначальним політичним чинником, що вплинув на формування українсько-
російського білінгвізму та призвів до деформованої мовної ситуації в Україні 
визначено бездержавний статус українського народу. Поширення українсько-
російського білінгвізму на українських теренах безпосередньо пов’язане з 
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нищенням соціальної бази української мови в результаті асиміляції українського 
селянства та міських низів у процесі інкорпорації українських земель до складу 
Московського царства – Російської імперії. 

Ліквідація козацького устрою і Запорізької Січі дали можливість активізувати 
масові переміщення – міграційна політика метрополії стала ще одним політичним 
чинником, що призвів до змін етнонаціонального складу та поселенської структури 
населення, а, відтак, – етномовної ситуації раніше освоєного козаками регіону. 
Міста підросійської України набувають все більш етнічно різнорідного, а 
лінгвістично – російськомовного характеру. До швидкої русифікації міст штовхали 
домінування російської мови як мови адміністративного апарату, а також 
захоплення українського ринку російським капіталом. 

З кінця ХVII ст. російський уряд переходить до цілеспрямованої політики 
церковної уніфікації, знищення мовних відмінностей через контроль за друкарською 
справою   і релігійною літературою. Секуляризаційні заходи Катерини ІІ кінця 
ХVIII ст. перетворили українське духовенство на замкнутий прошарок суспільства й 
остаточно трансформували українські єпархії та Київську митрополію у 
загальноросійський інституційний придаток, тому Українська церква не могла 
надалі ефективно виконувати функцію націєконсолідуючого, культуро- і 
мовозберігаючого чинника. 

Цілеспрямована уніфікаційна політика Росії мала наслідком зменшення 
спротиву асиміляції, особливо в містах. Українські еліти в результаті політики 
кооптації поступово втратили провід захисників української державності й 
збереження української мови, натомість активізувався спротив денаціоналізації  
свідомої інтелігенції та народних мас. 

Освітня політика Російської імперії заклала підвалини активної асиміляції та 
втрати значною частиною українців рідної мови, ліквідувала один з основних 
чинників їх збереження – народну школу. 

Політична діяльність УНР створила умови для відродження української мови, 
однак, зіткнувшись із російськомовним середовищем, що було сформоване 
попереднім режимом, активним чи пасивним опором дерусифікації, змушена була з 
цим рахуватись, що вплинуло на збереження українсько-російського білінгвізму.  

Нищівної асиміляції українці зазнали в межах Радянського Союзу, 
законотворча, економічна, міграційна та культурно-освітня політика якого 
практично знищили соціальну базу української мови (селянство) на Сході та Півдні 
України. Голод 1921–1922 рр., НЕП, колективізація, голодомор 1932–1933 рр., голод 
1946–1947 рр. активізували міграцію сільського населення до зрусифікованих міст 
УРСР.  

Освітня політика СРСР, використовуючи українсько-російський білінгвізм, 
торувала шлях до російської одномовності в процесі формування єдиного 
«радянського народу». Політика тоталітарного режиму стосовно українців призвела 
до соціально-демографічної катастрофи, до втрати ними мовної стійкості та 
значного поширення українсько-російської двомовності. 

Законодавче закріплення домінуючого статусу російської мови Російською 
імперією, що мало наслідком заперечення самого існування мови української, за 
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радянської доби було втілене у діяльності щодо забезпечення російській мові 
політичного й соціального поширення в межах СРСР. 

В сучасній Україні, за умов наявної масової українсько-російської 
двомовності, територіального поділу за мовною ознакою та значного поширення 
російської мови за сферами використання, державний статус української мови 
виступає чи не єдиним чинником  її відродження та розвою на зрусифікованих 
теренах. 

Наявна законодавча база держави не спрямована на подолання деформованої 
мовної ситуації та масового українсько-російського білінгвізму, скоріше навпаки 
(відповідно до Закону «Про засади державної мовної політики»), – в напрямку 
збереження масової двомовності та поширення російської мови за сферами 
вживання, в регіональному плані й на вісі «місто-село». 

Імплементація до законодавчої бази України Рамкової Конвенції про захист 
національних меншин та Європейської хартії регіональних мов або мов меншин 
мала наслідком надання російській мові меншинного статусу, незважаючи на значну 
частку осіб, котрі асоціюють себе з українською, російською чи обома мовами, дала 
потужний засіб для маніпулювання масовою думкою як в Українській державі, так і 
за її межами, що регулярно відображається у міжнародних заявах Росії про 
придушення прав російськомовних громадян в Україні.  

Наявна серед українців криптоетнічность і розщеплена культурна ідентичність 
безпосередньо спричинені асиміляційною та уніфікаційною політикою Російської 
імперії, а також репресивною діяльністю тоталітарного режиму СРСР. Поширення 
білінгвізму призвело до дисоціації мовної та етнічної ідентичностей, відсутності 
мовної солідаризації суспільства, – згадані процеси продовжились і за доби 
незалежності. 

Нині мовна поляризація українського соціуму і самоасиміляція населення 
Сходу та Півдня держави засвідчують слабкість української культурної 
ідентичності. Одним з наслідків розповсюдження двомовності в Україні є 
конкуренція ідентичностей на сучасному етапі розвитку українського суспільства: 
формування єдиної радянської ідентичності («радянського народу») мало наслідком 
поширення серед частини населення України російської ідентичності, що нині 
ускладнює створення єдиних для Сходу й Заходу держави маркерів ідентичності. 
Однак, творення української політичної ідентичності відбувається незважаючи на 
домінування в ментальному комплексі частини громадян держави російської мови.  

Білінгвізм, мовна поляризація та мовно-культурна регіоналізація  
ускладнюють утвердження консолідованої української державності, впливають на 
формування відмінних культурних і політичних орієнтацій Сходу й Заходу України, 
геополітичних візій та орієнтирів. 

Наявна масова українсько-російська двомовність не дозволяє вповні 
виконувати українській мові державо- та націєтворчу функції, позаяк вона донині 
втрачає соціальне підґрунтя на значній території держави. Білінгвізм і пов’язана з 
ним самоасиміляція Сходу й Півдня, подекуди ще існуюче несприйняття російською 
спільнотою як мови національної більшості, так і самої української державності 
гальмують процес мовно-культурної та громадянсько-політичної консолідації 
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населення, ускладнюють створення й поширення загальнонаціональних суспільно-
політичних і мовно-культурних практик – основи національної єдності. 

Аналіз впливу білінгвізму на сучасні трансформаційні зміни в Україні 
дозволив визначити наступні тенденції (відповідно до наявних проблем суспільно-
політичного розвитку України в умовах масової українсько-російської двомовності): 
− складна соціально-демографічна ситуація в Україні загалом та значне зростання 

кількості сільських поселень, в яких спостерігалася депопуляція, свідчить про 
катастрофу, пов’язану з природним самовідтворенням сільського населення у 
Дніпропетровській, Кіровоградській, Харківській, Донецькій областях відтак, 
соціально-демографічна політика держави має бути спрямована передусім на 
відродження та збереження українського села, яке донині залишається 
соціальною основою української мови у східному й південному регіонах 
держави; 

− впродовж доби незалежності спостерігається тенденція до мовної поляризації 
українського соціуму, особливо в урбаністичному вимірі: мовний розкол в 
Україні посилюється – кількість україномовного населення збільшується на 
Заході, російськомовного – на Сході та Півдні держави, тому діяльність держави, 
спрямована на консолідацію українського суспільства шляхом формування 
толерантних міжмовних взаємин, є запорукою збереження цілісності 
українського соціуму; 

− російськомовний соціальний тиск міського середовища Сходу та Півдня України 
зберігатиметься й надалі, за таких умов збільшення україномовного потенціалу у 
ЗМІ, передусім – телебаченні та пресі, – покликане виправити деформовану 
мовну ситуацію; 

− двомовність українців як наслідок тривалої політики мовно-культурної 
асиміляції залишається складною політичною проблемою сучасності, 
виступаючи перехідним містком до російської одномовності на Сході та Півдні 
держави, тому подолання деформованої мовної ситуації виступає одним з 
найважливіших завдань української держави; 

− в освітній царині зберігається тенденція розвитку двомовності (двомовної освіти) 
в регіональному обширі та на вісі «місто-село», освітня політика держави 
створює підґрунтя для мовної поляризації населення країни та подальшого 
розповсюдження українсько-російського білінгвізму, відтак, формування 
національно орієнтованої освіти, поєднане із можливістю здійснювати освітній 
процес мовами меншин, виступає ефективним чинником відродження 
української мови та збереження мовної толерантності в освітній сфері; 

− деякі прорахунки вітчизняної політики, що призвели до поширення в ЗМІ 
російської мови, збільшують і без того значну її комунікативну потужність в 
українському суспільстві, тому державний контроль за мовним режимом у 
згаданій сфері відповідно до наявної етнонаціональної структури в Україні 
покликаний зменшити «лінгвістичну експансію» російської мови й стимулювати 
використання приватними мас-медіа мови державної; 

− існування двох культур в Україні – української та російської – формує 
українокультурну та російськокультурну ідентичності, що впливатиме на мовну 
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політику держави і гальмуватиме процес мовно-культурної солідаризації 
української нації, за таких умов формування спільних для усієї України 
суспільних практик (зокрема, в мовно-культурній, соціальній, екологічній та 
інших сферах, щодо історичного минулого та продукування візій на майбутнє) 
можуть стати одним з ефективних механізмів соціальної консолідації; 

− церковний розкол, котрий проявляється у мовній сфері як прихильність до 
російськомовної чи україномовної церкви, унеможливлює загальносуспільну 
консолідацію на підставі світоглядно-релігійної єдності, тому створення єдиної 
помісної української церкви на основі об’єднання усіх християнських церков та 
здійснення спільного причастя є підґрунтям для формування духовної соборності 
України;  

− політизація мовної проблеми посилює тенденцію до мовної регіоналізації та 
сепаратизму, відтак, деполітизація мовного питання, роз’яснювальна робота й 
просвітня діяльність серед населення здатні покращити наявну ситуацію; 

− амбівалентність українських еліт є однією з основних політичних причин руху 
України до самоасиміляції та збереження стану масової українсько-російської 
двомовності; 

− зберігається тенденція до використання українськими елітами мовного питання у 
боротьбі за владу та подвійної риторики задля впливу на електорат західної та  
центрально-східної частин держави під час передвиборчих перегонів, тому 
налагодження комунікативних зв’язків між представниками «прозахідних» і 
«просхідних» еліт, виведення мовного питання за межи політичних баталій та 
досягнення консенсусу щодо мовного майбуття України є одним із шляхів 
вирішення проблеми українсько-російського білінгвізму. 
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АНОТАЦІЯ 
Панасюк Л.В. Білінгвізм як чинник політичного розвитку України. – 

Рукопис.  
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук за 

спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси. – Київський національний 
університет імені Тараса Шевченка, МОН України, Київ, 2015. 

У дисертації вперше в українській політичній науці здійснено комплексний 
аналіз явища білінгвізму та його вплив на політичний розвиток України. 

Проведено ретроспективний огляд впливу політичних факторів на зменшення 
соціальної потужності української мови та поширення російської в результаті 
бездержавного стану українців, кооптації еліт, асиміляції українського населення 
(передусім селянства), в процесі становлення освітньої системи Російської імперії, 
релігійно-церковного поглинання, культурної та міграційної політики метрополії. 

Доведено, що політико-правова діяльність Російської імперії та Радянського 
Союзу була спрямована на поширення й забезпечення домінуючого статусу 
російської мови; формування правового поля незалежної України відбувалось в 
умовах масового білінгвізму і визначалось угодовницькою політикою й хисткою 
рівновагою статусів української та російської мов, – нині законодавча база держави 
створює підвалини для розповсюдження російської мови в Україні за рахунок 
зрусифікованого українського населення, а також іноетнічних меншин (Закон «Про 
засади державної мовної політики»). 

Дістав подальшого розвитку політологічний вимір вивчення ролі 
двомовності  у націєтворчих процесах, формуванні державності та сучасної 
української національної ідентичності. Визначено основні проблеми суспільно-
політичного й мовного розвитку України в умовах масового українсько-російського 
білінгвізму та запропоновано рекомендації державним органам. 

Ключові слова: асиміляція, українсько-російський білінгвізм, масова 
двомовність, політика уніфікації, мовна поляризація населення, мовна політика. 
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АННОТАЦИЯ 
Панасюк Л.В. Билингвизм как фактор политического развития 

Украины. – Рукопись. 
Диссертация на соискание ученой степени доктора политических наук по 

специальности 23.00.02 – политические институты и процессы. – Киевский 
национальный университет имени Тараса Шевченко, МОН Украины, Киев, 2015. 

В диссертации впервые в украинской политической науке осуществлено 
комплексное исследование украинско-российского двуязычия и его влияния на 
социально-политическое развитие Украины. 

На основе значительного фактологического, научного материала осуществлен 
ретроспективный анализ политических факторов, повлиявших на распространение 
билингвизма и увеличение влияния русского языка в результате ликвидации 
украинской государственности средины XVIІ ст., кооптации элит, ассимиляции 
украинского населения (прежде всего – крестьянства), в процессе формирования 
имперской образовательной системы России, церковной унификации, культурной и 
миграционной политики метрополии. 

Отмечается, что существование казацкой республики в рамках Российской 
империи, в которой власть царя была практически неограниченной, не имело 
возможности для развития, поэтому, после определенного сокращения полномочий 
в пользу воевод и царских представителей, российская политика была направлена на 
уничтожение украинской автономии и власти гетмана. Вместе с тем, военное 
присутствие стало первым шагом к ассимиляции, поскольку содержание московских 
полков (постой и питание) полностью ложилось на украинское население, 
формировало политически доминирующее влияние русского языка на украинское 
крестьянство и мещанство. 

Русификация духовенства, апелляция к православным ценностям и традициям 
постепенно изменили в сознании украинцев национальное «мы – украинцы» на 
всеобщее «мы – христиане», что упрощало массовую денационализацию 
украинского населения. 

Несмотря на значительное опережение развития украинского народного 
образования в XVIІ ст. по сравнению с российским, в процессе политической 
интеграции, создания и развития имперской образовательной системы России 
широкое общественнообразовательное движение украинцев ликвидируется. 

Доказано, что политико-правовая деятельность Российской империи и 
Советского Союза ускорили ассимиляционные процессы на Украине, а 
формирование правового поля независимой Украины происходило в условиях 
существующего массового двуязычия и определялось нерешительной политикой, 
которая привела к слабому равновесию статусов украинского и русского языков. 
Сегодня законодательная база государства создает условия для распространения 
русского языка на Украине за счет русифицированного украинского населения, а 
также иноэтнических меншинств (Закон Украины «Про засади державної мовної 
політики»). 

Ратификация Украиной международных правовых актов, прежде всего 
Рамковой Конвенции о защите национальных меншинств и Европейской Хартии 
региональных языков или языков меншинств не стала основой урегулирования 
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языковой ситуации, не решила проблемы массового билингвизма, напротив, - 
привела к активизации «защитников двуязычия», регулярным заявлениям России о 
попрании прав русскоязычного населения, обязала государство поддерживать язык, 
который является одним из мировых по распространению, а на Украине стал языком 
«меншинства». 

Автор анализирует влияние двуязычия на развитие  современной украинской 
государственности и украинской национальной идентичности. Определены 
основные социально-политические проблемы Украины в условиях массового 
двуязычия, а также тенденции политического и культурного развития общества в 
ситуации массового украинско-российского билингвизма. 

Ключевые слова: ассимиляция, украинско-российский билингвизм, массовое 
двуязычие, политика унификации, языковая поляризация населения, языковая 
политика 

 
 

ANNOTATION 
Panasyuk L.V. Bilingualism as a factor in the political development of 

Ukraine. – Manuscript.  
Thesis for Doctorate degree in political sсiences, speciality 23.00.02 – political 

institutes and processes. – Таrаs Shevchenko Kyiv National Uuniversity, MES of Ukraine, 
Kyiv, 2015. 

In the thesis for the first time in the Ukrainian political science the complex analysis 
of the phenomenon of bilingualism and its influence on political development of Ukraine 
is carried out.  

The retrospective review of influence of political factors on reduction of social 
power of Ukrainian language and distribution of Russian as a result of a stateless state of 
Ukrainians, co-opting of elite, assimilations of the Ukrainian population (first of all the 
peasantry), in the process of formation of educational system of the Russian Empire, 
religious and church absorption, cultural and migration policy of the mother country is 
carried out. 

It is proved that political and legal activity of the Russian Empire and the Soviet 
Union was directed on distribution and providing of the dominating status of Russian 
language; formation of legal field of independent Ukraine took place  in the conditions of 
a mass bilingualism and was defined by servility policy and unstable balance of the 
statuses of the Ukrainian and Russian languages, – now the legislative base of the state 
creates a basis for distribution of Russian language in Ukraine at the expense of the 
Russified Ukrainian population, and also alien ethnic minorities (Law "About 
Fundamentals of the State Language Policy"). 

Politological measurement of studying of a role of bilingualism in the creation of 
nation processes, formation of statehood and modern Ukrainian national identity gained 
further development. The main problems of social political and language development of 
Ukraine in the conditions of mass Ukrainian Russian bilingualism are defined and 
recommendations are offered to government bodies. 

Keywords: assimilation, Ukrainian-Russian bilingualism, mass bilingualism, 
unification policy, language polarization of the population, language policy. 
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