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1. Етномовна ситуація в Україні 
В Україні державною мовою є українська. Під час Всеукраїнського перепису 

населення 2001 р. визнали рідною 68% усього населеня держави (на 3% більше, ніж за 
переписом 1989 р.). Рідною мовою назвали українську 85% усіх українців. Однак значна 
частка українців (15%) вважає рідною російську мову. Цей показник найвищий у Криму, 
Донецькій, Луганській, Харківській і Запорізькій областях (табл.1). 

 
Таблиця 1. 

Мовний склад населення України 
вважають рідною мовою (%)  

Національність мову своєї національності українську російську іншу мову
українці 85,2 х 14,8 0 
росіяни 95,9 3,9 х 0,2 
білоруси 19,8 17,5 62,5 0,2 
молдавани 70 10,7 17,6 1,7 
кримські татари 92 0,1 6,1 1,8 
болгари 64,2 5 30,3 0,5 
угорці 95,4 3,4 1 0,2 
румуни 91,7 6,2 1,5 0,6 
поляки 12,9 71 15,6 0,5 
євреї 3,1 13,4 83 0,5 
вірмени 50,4 5,8 43,2 0,6 
греки 6,4 4,8 88,5 0,3 
татари 35,2 4,5 58,7 1,6 
цигани 44,7 21,1 13,4 20,8 
азербайджанці 53 7,1 37,6 2,3 
грузини 36,7 8,2 54,4 0,7 
німці 12,2 22,1 64,7 1 
гагаузи 71,5 3,5 22,7 2,3 
інші національності 32,6 12,5 49,7 5,2 
 

Понад 90% росіян, угорців, кримських татар і румунів вважають рідною мовою 
своєї національності. Проте більшість національних меншин (греки, євреї, білоруси, 
татари, німці, грузини) визнає рідною російську мову. Українську мову рідною визнала 
більшість польського населення (71%), яке проживає переважно в сільській місцевості. 
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Місце й вагомість мови як національно-інтегруючого фактора в структурі 
національної самосвідомості проявляється у різних аспектах. Зокрема, вона виступає як 
компонент самовизначення й основний елемент етнічного самоусвідомлення в структурі 
стереотипів, які є своєрідним ядром національної самосвідомості. Мова глибоко пронизує 
й сферу самоствердження людини і спільноти - їхні ціннісні орієнтації, установки, почуття 
й інтереси, які виявляються на рівні повсякденного життя. Серед численних феноменів 
етнокультури національна ідеологія та почуття найчастіше фокусуються саме на мові. 

Вона усвідомлюється як головна етнодиференціююча ознака та етнічна цінність. 
Всі етносоціологічні, етнопсихологічні й етнополітологічні дослідження, які проводилися 
в Україні впродовж останніх років з метою вивчення ідентичності і культури українців та 
інших етносів, фіксували факт найвагомішого значення серед них саме мови, як 
важливого самоідентифікатора. 

Відповідь на те, як саме функціонують національно-мовні стереотипи, ціннісні 
орієнтації та інтереси у буденній свідомості українців, росіян та інших спільнот, дає аналіз 
уявлень опитаних про те, що найвідчутніше поєднує їх із власним етносом. Чільне місце 
тут посідають національна мова і традиційно-побутова культура (народні звичаї, обряди, 
фольклор та ін.). Деяка різниця полягає лише в тому, що в українців, росіян, молдован, 
румунів, угорців і гагаузів найпоширенішим самоідентифікатором є передусім мова, а в 
інших (білорусів, болгар, поляків, греків) - елементи духовної традиційно-побутової 
культури, які більш поширені, ніж мова. Певний виняток становлять євреї: їхня 
самоідентифікація концентрується передусім навколо історії власного народу та 
професійної культури (хоча й серед інших спільнот ці автостереотипи є досить 
поширеними). Взагалі, етнокультурний блок національної ідентифікації (включаючи 
мову) у структурі цих стереотипів абсолютно домінує (міжнаціональна варіативність його 
є незначною), а вагомість у 3,5-5 разів у різних спільнот більша, ніж політико-
світоглядного або власне психологічного блоків етноідентифікаторів. 

Не заглиблюючись в аналіз усієї палітри етностереотипів українців та інших 
спільнот, привернемо увагу до деяких національно-мовних явищ у їхній структурі. По-
перше, регіональна і соціально-поселенська зумовленість поширеності автостереотипів є 
відчутно вищими, ніж при власне міжетнічних порівняннях. Наприклад, в українців 
етностереотип мови в останнє десятиріччя дещо послабшав і коливався у межах 50%, у 
той час як у росіян він навіть трохи зріс (майже до 60%). Пояснення тут слід шукати у 
почуттях і реакції частини російської спільноти на процеси національно-мовної 
трансформації освіти в Україні, тоді як українці, за винятком західних областей, 
сприймають наявні темпи й поширеність українізації в основному як задовільні, більш-
менш адекватні їхнім інтересам. 

По-друге, специфіка побутування національно-мовних ідентифікаторів з-поміж 
компактно розселених меншин не має в середовищі більшості з них виразної регіональної 
мінливості. Виняток до певної міри становлять росіяни, румуни, молдовани, поляки. 
Відтак, дана обставина суттєво не позначається на внутрішньонаціональній згуртованості 
цих спільнот і в цілому на етномовній ситуації 1990-х рр. у нашій країні. 

По-третє, процеси пробудження національної самосвідомості та актуалізації 
етнокультурного фактора у повсякденному житті тісно пов’язані, як засвідчують масові 
етносоціологічні обстеження, також із потягом людей до традиційно-побутових, суто 
народних форм вияву власної ментальності та підтримання національної самобутності, 
їхнім тяжінням до національно-стереотипізованих форм реальної поведінки. Поряд із 
мовою це наочно підтверджується на прикладі традиційної обрядовості, яка є також 
дієвим механізмом збереження етнічності українців та інших народів і водночас каналом 
реалізації етноспецифічних інтересів особистості. 

Окремий інтерес, із погляду впливу неспівпадань етнічної належності і мовної 
ідентифікації на трансформацію національної самосвідомості, становить структура 
етномовних стереотипів людей з неповною національно-мовною ідентичністю. За 
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переписом 1989 р., їх налічувалося 6249,7 тис. чол. (12,1%), серед них 73,3% - українці, які 
визнавали рідною російську мову. Матеріали дослідження серед російськомовних 
українців (середина 1990-х рр.) дають змогу зробити ряд висновків. Так, для українців з 
рідною мовою російською є характерним доволі звужене поле їх самоідентифікації - 
майже у 1/5 частини з них вона концентрується виключно навколо самоназви. Це у 2-2,5 
раза більше, ніж серед українців із рідною мовою українською і росіян Луганщини. 
Найвагоміше місце в структурі етностереотипів російськомовних українців посідає 
етнокультурний блок (включаючи мову) - близько 36%. Проте, якщо взяти до уваги 
вагомість цього блоку самоідентифікації, то на середину 1990-х рр. він становив в 
обстежених українців понад 70% (у росіян майже 65%). Тобто очевидним є протиріччя, 
принаймні для національної самосвідомості російськомовних українців, та негативні 
наслідки масового поширення національно-мовної маргінальності в середовищі 
українства. 

У цьому блоці самоідентифікаторів серед російськомовних українців домінують 
народні звичаї, обряди, пісні і лише 14,8% із них відповіли, що їх найвідчутніше з’єднує з 
українським етносом мова. Інакше кажучи, за шкалою побутування етномовних 
автостереотипів у буденній свідомості опитаних це кваліфікується як малопоширене 
явище. Натомість, у місцевих росіян самоідентифікація за мовою є масовим явищем, 
більш як учетверо поширенішим. 

Аналіз даної проблеми для російськомовних українців і результатів опитування 
старшокласників (1999 р.) дозволяє зробити принаймні два висновки. Один із них 
стосується факту значної поширеності українсько-російського білінгвізму; інший - того, 
що в сучасному поліетнічному та урбанізованому середовищі рідна мова, національно-
мовні орієнтації та інтереси більшою мірою позначаються на розвої етномовної ситуації, 
ніж власне етнічна належність людини. 

Національно-мовні ціннісні орієнтації у структурі етносвідомості українців і 
національних меншин, як засвідчують реалії етнонаціональних змін 1980-90-х рр., з 
одного боку, тісно “змикаються” з етнічними автостереотипами, а з другого - знаходять 
відбиття в національних інтересах, позначаються на їхній кристалізації або “розмиванні”. 

Одним з наочних проявів цих процесів є орієнтація населення на необхідність 
знання української і російської мов, зокрема росіянами й українцями. За даними 
опитування (середина 1996 р.), 57% українців і 47% росіян вважають, що росіянам в 
Україні слід обов’язково знати українську мову. Поряд із цим 48% росіян і 37% українців 
дотримувалися протилежної думки. Останнє (стосовно українців) не може не 
насторожувати у тому розумінні, що це відбиває серйозну суперечність існуючої в Україні 
етномовної ситуації, оскільки уявлення 43% усіх опитаних не співпадають з об’єктивними 
потребами утвердження статусу української мови та поширенням сфери її використання. 
Найчастіше незгоду тут висловлюють молодь до двадцяти років (62%), люди із середньою 
освітою (54%), кваліфіковані робітники (58%), жителі середніх міст (56%) і південного 
регіону. З іншого боку, такий незбіг відносно обов’язкового знання росіянами української  
мови пояснюється відсутністю суттєвих мовно-побутових перешкод між українцями й 
росіянами при особистісному спілкуванні в різних сферах повсякденного життя. 

Водночас щодо необхідності знання українцями російської мови, то тут частка 
незгодних респондентів (21,5%) удвічі менша, ніж у попередньому випадку. Так, думку 
про необхідність знання українцями російської мови поділяють 62% росіян і 77% самих 
українців. Навіть у Західному регіоні, який вирізняється високим рівнем національної 
самосвідомості, 72% опитаних українців висловили свою солідарність у зазначеному 
питанні. Питома вага тих, хто дотримується протилежних поглядів, становить серед 
росіян 26% і українців лише 17%. Звідси напрошується висновок про те, що українці 
виявляють більш позитивне, толерантне ставлення до російської мови, аніж росіяни до 
української. До того ж їхнє ставлення до обов’язковості знання ними української мови є 
по суті „розколотим” навпіл (47% - за, 48% - проти). 
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Ще одним показовим індикатором наявних серед українців і росіян відмінностей у 
їхніх національно-мовних орієнтаціях є схильність до вибору ними мови навчання в школі 
для своїх дітей. Так, 64% українців і 18% росіян були зорієнтовані на те, аби їхні діти 
навчалися саме в школах з українською мовою викладання. Проте у Луганському регіоні 
частка таких українців у 4,4 - 4,7 раза є меншою порівняно з Київським і Львівським. 
Обернено пропорційно виглядає схильність навчати дітей у російських школах. Цього 
бажають 59% росіян і 19% українців. Однак, коли у росіян Сходу й Заходу розбіжності у 
цих орієнтаціях не дуже значні, то поміж українців вони вражаючі (майже 
тридцятикратні). Такі відмінності передусім пов’язані з етномовною ситуацією і 
національно-мовною ідентичністю в цих регіонах. Поряд з цим значний вплив на 
орієнтацію щодо вибору мови виховання і навчання дітей справляють традиційні уявлення 
і ментальність, притаманні різним етносам. 

Аналіз існуючої етномовної ситуації та динаміки національно-мовних інтересів 
показує, що порівняно з початком 1990-х рр. означена проблема в громадській думці все 
помітніше зміщується з площини “сприйняття - несприйняття” української мови як 
державної у площину “державною має бути не тільки українська мова”. Такого погляду на 
середину 1996 р. дотримувалися, за даними опитування фірми “Соціс-Геллап”, 53,8% 
респондентів і лише 43,3% віддавали перевагу виключно українській мові.  

Розглянемо поширеність діаметрально протилежних точок зору на це питання. Без 
будь-яких застережень погоджуються з тим, що українська мова має бути єдиною 
державною мовою, 40% міських респондентів серед українців і тільки 8% росіян. Незгодні 
з цим 20% українців і 44% росіян. Проте диференціація поглядів залишається набагато 
відчутнішою за різними регіонами. Крайньої позитивної позиції дотримуються 88% 
українців Західного регіону і лише 10% - Східного; з-поміж росіян - відповідно 18 і 4%. 
Абсолютно протилежну позицію займають 52% українців Східного і 2% Західного 
регіонів, а також - відповідно 60 і 22% росіян. 

Звідси очевидно, що національно-регіональна розбіжність набагато більше 
властива українцям, аніж росіянам, особливо в контексті негативного сприйняття 
української мови як єдиної державної. Зрозуміло, що своєрідним підґрунтям тут є багато в 
чому регіональна поширеність альтернативних поглядів стосовно надання статусу 
офіційної або державної російській мові. Причому надзвичайно неоднорідною по регіонах 
є думка тих, хто заперечує проти цього. Незважаючи на всю гостроту дискусії навколо цієї 
проблеми, людей, в першу чергу, хвилює їхній рівень життя (89%), а статус російської 
мови лише в незначній мірі (2%). Ясна річ, етномовні особливості ідентичності, 
національної самосвідомості досить тісно пов’язані з мовною поведінкою різних груп 
людності, а відтак впливають на загальну етно-мовну ситуацію в Україні. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


