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Мета: дослідити стан української мови та 
загалом мовної політики в пострадянській 
Україні 



У радянські часи Сталін та влада при ньому 
знищували українську мову, вбиваючи 
українську інтелігенцію, запроваджуючи 
репресії, заморюючи голодом українське 
селянство та організовуючи російськомовні 
школи.  



У пострадянські часи статус української мови 
не надто стрімко зростав. 
Проблема в тому, що для України не було 
чітко окресленої території, спільної історії, 
культури чи тривалої державності. Через це 
розмовляють двома мовами, приблизно в 
однаковому співвідношенні. Притому 
російська як імперська мова довго 
домінувала. 



Нинішню ситуацію ускладнює те, що поділ 
населення за мовною ознакою проходить 
всередині української нації.  
Так Леонід Кравчук, перший президент 
незалежної України, вибраний переважно 
зросійщеною Східною Україною, начебто й 
хотів запровадити українську мову як 
державну, проте захищав російську, як мову 
меншин. 



У Законі «Про мови» Україна зобов'язалася 
забезпечити для меншин, що проживають 
компактно,  уроки в школах тією мовою, яку вони 
вважають рідною. Крім того, згідно із Законом 
кожен українокомовний школяр мав вивчати 
російську мову, а російськомовний – українську, а 
отже, бути принаймні двомовним. Проте Кравчук не 
врахував супротив російськомовних українців та 
опір регіональних органів правління до цієї моделі, 
тому йому не вдалося запровадити багато 
україномовних шкіл. 



Як вийшло із Законом «Про мови», Закон 
«Про телебачення і радіо», в якому йшлося 
про транслювання та передачу інформації 
українською мовою, не мав успіху, позаяк 
законодавчі рішення не були реалізовані. 
Загалом мовну політику Кравчука не 
підтримали ні україномовні, ні 
російськомовні жителі України. 



Другий президент України, Леонід Кучма, у 

своїй книжці «Україна – не Росія» стверджує про 

українську мову як характерну ознаку держави: 

«Одним із найважливіших параметрів держави 

є державна мова. В Україні, це природно, 

українська.» Проте усні висловлювання Кучми 

такого типу зафіксовані тільки в ситуаціях, коли 

він говорив перед україномовною публікою. В 

інших своїх виступах він зазвичай не згадує 

української мови або одночасно визначає 

особливе значення російської. До того ж свої 

висловлювання щодо української мови він не 

підтверджував вчинками. 



Позиція невтручання в процеси мовно-
культурного розвитку країни, якої 
дотримувався Кравчук і його оточення, 
призвела до майже цілковитої гегемонії Росії 
в такій стратегічно важливій для національної 
безпеки сфері, як засоби масової інформації і 
масова культура. Замість того, щоб посилити 
комунікативну потужність української мови, а 
саме цей чинник вирішує долю мови в 
конфліктній ситуації білінгвізму, що її маємо в 
пострадянській Україні, Л. Кучма сприяв 
надзвичайному зміцненню й употужненню 
впливу російської мови й культури в країні. 
 



Також слід зазначити, що Кучма дозволяв своїм 

урядовцям обкладати чи не найвищим у світі 

податком українське книговидання, 

позбавляючи українську книжку спроможності 

конкурувати з російською, схвалив 

дискримінаційний щодо державної мови 

законопроект ратифікації «Європейської хартії 

меншинних і регіональних мов», критикував і 

цим призупиняв прийняте 14 квітня 2004 року 

рішення Національної ради України з питань 

телебачення і радіомовлення «Про виконання 

законодавства України щодо мови 

телерадіопередач і програм». 



Врешті-решт, Кучмі не вдалося утвердити 
державний статус російської мови де-юре 
(лат. de jure), як він обіцяв у своїй 
інавгураційній промові, але за роки свого 
президентства він утвердив її в цьому статусі 
де-факто (лат. de facto). 
Наступний президент Віктор Ющенко активно 
відстоював позицію «Без української мови 
немає української нації» та обрав собі полем 
діяльності ЗМІ, щоб інформація для громадян 
мала більш національний характер. 



За останні роки правління Ющенка українська 
мова набула престижу та подолала російську, 
але тільки у двох сферах: як мова системи 
освіти та мова державних установ (саме на 
них держава має найбільший вплив). 
 

Уряд, який очолив Віктор Янукович, 
продовжив проросійський напрям 
політичного розвитку країни, властивий 
останнім рокам президентства Л. Кучми.  
 



ВИСНОВОК 

Отже, в пострадянський період в Україні було 

затоптано початки розвитку розгалуженої мережі 

україномовних газет і журналів, телевізійних 

фільмів і серіалів, україномовної адаптації 

зарубіжної телепродукції, рок-культури - всі ті 

обнадійливі тенденції перших років незалежності, 

що відкривали перспективи становлення 

українського урбанізму, формування живих 

спілкувальних україномовних середовищ у 

зросійщених містах. Загалом були дискриміновані 

не мови меншин, чиї права так відстоювали 

президенти України, а державна мова, українська 

мова. Проте українська мова продовжує 

відстоювати свої права як національна мова. 
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Дякую за увагу! 


