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АНОТАЦІЯ 

Актуальність теми дослідження. Мовна ситуація – одна із проблем 

соціолінгвістики, аспекти якої вивчають Ажнюк Б., Вишняк О., Данилевська О., 

Котигоренко В., Кулик В., Масенко Л., Соколова С., Ставицька Л., Труб В., 

Шаповал Ю., Шевельов Ю. та ін., а також зарубіжні вчені, зокрема Бестерс-Дільґер 

Ю., B. Bowring, Cabal Guarro M., Moser M., Olszański T. До сьогодні розкрито 

історію і сучасний стан функціонування мов в українському суспільстві, питання 

мовної політики та мовного законодавства, роль української 

мови в комунікації різних соціальних груп, мовне середовище в загальноосвітніх 

навчальних закладах України та ін.  

Однак маловивченими є питання про вибір мов в інтернет-комунікації, а саме 

про мови блогерів та  їхню активність у висвітленні питань, пов’язаних з мовною 

ситуацією. Відповіді на подібні питання виявляють стан мовної ситуації на рівні 

міжособистісної комунікації. Тому актуальність теми конкурсної роботи зумовлена 

потребою розвитку соціолінгвістичної теорії про динаміку вибору мов у комунікації 

блогери-суспільство та особливості  висвітлення при цьому мовної проблематики, 

яка важлива для адресантів і адресатів соціальних медіа.    

Новизна: комунікативну взаємодію адресантів і адресатів соціальних медіа 

як ознаку мовної ситуації вивчаємо вперше.  

Мета роботи: дослідити вибір мов та проблематику публікацій про мовну 

ситуацію на прикладі комунікативної взаємодії блогер-адресати соціальних медіа у 

блогах «Української Правди» та Zaxid.Netу.  

 Мета роботи передбачає розв’язання таких завдань: 1) обґрунтувати 

теоретичні засади аналізу проблеми; 2) дослідити особливості комунікації блогер-

адресати соціальних медіа, зокрема склад адресантів як політичних акторів, мови, 

які вони обирають, а також питання, які вони обговорюють у публікаціях про мовну 

ситуацію та мовну політику в державі.  

Ключові слова: мовна ситуація, публічна політика, блог як гіпержанр 

політичної комунікації, групи блогерів – адресантів комунікації, мови блогерів, 

проблематика публікацій.   
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ВСТУП 

Актуальність теми дослідження. Мовна ситуація – одна із проблем 

соціолінгвістики, аспекти якої вивчають Ажнюк Б., Вишняк О., Данилевська О., 

Котигоренко В., Кулик В., Масенко Л., Соколова С., Ставицька Л., Труб В., 

Шаповал Ю., Шевельов Ю. та ін., а також зарубіжні вчені, зокрема Бестерс-Дільґер 

Ю., B. Bowring, Cabal Guarro M., Moser M., Olszański T.1 До сьогодні розкрито 

історію і сучасний стан функціонування мов в українському суспільстві, питання 

мовної політики та мовного законодавства, роль української 

мови в комунікації різних соціальних груп, мовне середовище в загальноосвітніх 

навчальних закладах України та ін.  

Однак маловивченими є питання про вибір мов в інтернет-комунікації, а саме 

про мови блогерів та  їхню активність у висвітленні питань, пов’язаних з мовною 

ситуацією. Відповіді на подібні питання виявляють стан мовної ситуації на рівні 

міжособистісної комунікації. Тому актуальність теми конкурсної роботи зумовлена 

потребою розвитку соціолінгвістичної теорії про динаміку вибору мов у комунікації 

блогери-суспільство та особливості  висвітлення при цьому мовної проблематики, 

яка важлива для адресантів і адресатів соціальних медіа.    

Новизна: комунікативну взаємодію адресантів і адресатів соціальних медіа 

як ознаку мовної ситуації вивчаємо вперше.  

Мета роботи: дослідити вибір мов та проблематику публікацій про мовну 

ситуацію на прикладі комунікативної взаємодії блогер-адресати соціальних медіа у 

блогах «Української Правди» та Zaxid.Netу.  

 Мета роботи передбачає розв’язання таких завдань: 1) обґрунтувати 

теоретичні засади аналізу проблеми; 2) дослідити особливості комунікації блогер-

адресати соціальних медіа, зокрема склад адресантів як політичних акторів, мови, 

                                                           
1 Див. список літератури.  
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які вони обирають, а також питання, які вони обговорюють у публікаціях про мовну 

ситуацію та мовну політику в державі.  

Об’єкт аналізу: всі публікації блогерів «Української Правди» (2007-2017 

рр.) та Zaxid.Netу (за 2008-2017 рр.). 

Предмет дослідження: мови блогерів та обговорювані в їхніх публікаціях 

ознаки мовної ситуації в Україні.  

Матеріалом для вивчення служать 21 010 публікацій блогерів «Української 

Правди» (15 880 публікацій – українською мовою, 5130 – іноземними мовами) та 

4296 постів Zaxid.Netу (4275 публікацій – українською мовою, 21 – іноземними 

мовами). 

Теоретичне підґрунтя дослідження: праці українських і західних 

дослідників про аспекти мовної ситуації та мовної політики, положення 

соціолінгвістики про особливості міжособистісної взаємодії, праці про завдання 

публічної політики.  

Методи: описовий, зіставний, елементи статистичного, дискурс-аналіз.  

Практичне значення отриманих результатів. Вони доповнюють 

характеристику стану мовної ситуації на фоні її ознак у соціологічних опитуваннях 

і вперше розкривають вибір мов блогерами-політичними акторами з двох інтернет-

ресурсів.  

Структура роботи: вступ, два розділи: «Теоретичні засади дослідження 

проблеми», «Комунікація блогер-адресати соціальних медіа: мови, проблематика 

публікацій», висновки, список використаної літератури, список використаних 

джерел, додатки (Додаток А. Діаграми та таблиці, Додаток Б. Публікації блогерів 

про мовну ситуацію і мовну політику в Україні в контексті інших тем).  У списку 

використаної літератури – 44 покликання.   
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І. Теоретичні засади дослідження проблеми 

1.1. Мовна ситуація як об’єкт міждисциплінарного аналізу 

Україна – незалежна держава з 1991 р., яка отримала у спадок складну мовну 

ситуацію.2 Мовна ситуація в Україні є об’єктом вивчення різних дисциплін. Її 

вивчали дослідники з Інституту політичних та етнонаціональних досліджень ім. 

І. Ф. Кураса у праці «Мовна ситуація в Україні: між конфліктом і консенсусом» 

(2008), проаналізувавши особливості вияву мовного чинника у процесах суспільної 

трансформації.3 Мовну ситуацію вивчають і соціологи, взявши до уваги результати 

численних соціологічних опитувань: О. Вишняк. 4 

Дослідження мовної ситуації передбачає увагу до низки понять: «рідна мова», 

«зміна коду», «асиміляція», «білінгвізм», «літературна мова», «мовне 

законодавство» та ін. Зміст і обсяг цих категорій уже був об’єктом аналізу. Однак 

функціонування мов у соціальних медіа, проблематика праць про мовну ситуацію 

політичних акторів-блогерів ще мало досліджені.  

1.2. Вивчення питання в соціолінгвістиці 

Мовна ситуація – це «властивий суспільству спосіб забезпечення 

комунікативних потреб шляхом взаємодії однієї чи кількох мов, що функціонують 

на окресленій території, в означеному соціумі, у межах конкретного 

адміністративно-політичного утворення та в означений історичний період».5 

                                                           
2 Бестерс-Дільґер Ю. Вступ // Мовна політика та мовна ситуація в Україні. Аналіз і рекомендації. 

– Київ, 2008, с.5. 

3 Мовна ситуація в Україні: між конфліктом і консенсусом. — К.: ІПіЕНД імені І. Ф. Кураса НАН 

України, 2008. — 398 с. 

4 Вишняк О. Мовна ситуація та статус мов в Україні: динаміка, проблеми, перспективи 

(соціологічний аналіз) – К., 2009.  

5 Мацюк Г. Прикладна соціолінгвістика. Питання мовної політики. – Львів: Видавничий центр 

ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. 
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Дослідження цього питання передбачає аналіз сукупності усіх мов, 

територіальних і соціальних діалектів, функціональних стилів тощо, які 

використовуються в країні для забезпечення комунікації на всіх суспільних рівнях.6 

Якщо на території однієї країни поширені дві або кілька мов, для вивчення мовної 

ситуації важливо визначити реалізацію функцій мов, а також знати ставлення до 

мов різних груп населення.   

В Україні мовна ситуація є деформованою (через нерівномірні демографічні 

показники етнічних українців та росіян у різних частинах України), її характерною 

рисою є поширення на території двох мов – української та російської, а також різних 

форм українсько-російського білінгвізму та диглосії. За переписом населення у 

2001 р. найбільш численною національною меншиною в Україні були росіяни – 

17,3% всього населення країни.7 Українське Законодавство передбачає реалізацію 

функцій, крім державної, ще й російської мови та мов інших національних меншин.8 

Дослідження соціологічних центрів демонструють яскравий білінгвальний 

характер сучасного мовного становища. Політичні еліти довгий час не виносили 

мовне питання для обговорення, залишаючи поза увагою становище мов та 

конфлікти на цьому ґрунті. Упродовж багатьох років політика в нашій країні не має 

публічного характеру і сприяє виникненню конфліктів. З 2015 р. вітчизняні 

політологи ввели таке поняття, як «публічна політика», що передбачає 

                                                           
6 Масенко Л. Мовна ситуація України. [Електронний ресурс] // Режим доступу: 

http://www.ji.lviv.ua/n35texts/masenko-mov_syt.htm  

7 Результати всеукраїнського перепису населення 2001 р. [Електронний ресурс] // Режим доступу: 

http://2001.ukrcensus.gov.ua/ 

8 Проект закону Про засади державної мовної політики. [Електронний ресурс] // Режим доступу 

до ресурсу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=38474 

 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=38474
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двосторонню комунікацію між суб’єктами політики та її об’єктами.9  

  1.3. Публічна політика, соціальні медіа і питання мовної ситуації  

Публічна політика (англ. public policy) – діяльність, спрямована на 

вирішення суспільних проблем.10  Одне з завдань публічної політики – посприяти 

громадянському суспільству у набутті необхідного соціального потенціалу для 

змін.11 Публічна політика передбачає, що суспільство, так звана «публіка», повинна 

брати активну участь в політичному житті і має на меті створити загальнодоступний 

простір для обговорення важливих дискурсивних питань, становлення 

громадянської культури.  

Особи або суспільні групи, які впливають на прийняття і здійснення рішень у 

конкретній політичній системі, стають політичними акторами, тобто 

представниками рушійних сил для змін та реформ у суспільстві. У межах інтернет-

комунікації побутує також поняття «суб’єкт політики», до якого належать і окремі 

індивіди, і соціальні спільноти, політичні інститути та культурні феномени. 

Звичайний виборець, професійна група, політична партія чи судочинство – кожен 

із названих елементів може отримати статус суб’єкта політики, які беруть несвідому 

участь в політиці, «стихійну»; напівсвідому участь при розумінні діючих процесів 

та водночас повному підпорядкуванні конкретним ролям; цілком свідому участь, 

                                                           
9 Рудакевич О. Публічна політика в контексті українських реалій // Наукові записки Інституту 

політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. - 2016. - Вип. 3-4. - С. 

255-266. 

10 Сучасна політична лексика: енциклопедичний словник-довідник (за ред. Доктора політичних 

наук Хоми Н.М.)  [Електронний ресурс]. // Режим доступу до ресурсу: http://filos.lnu.edu.ua/wp-

content/uploads/2014/12/Сучасна-політологічна-лексика_-короткий-енциклопедичний-

словник.pdf 

11 Рудакевич О. Публічна політика в контексті українських реалій // Наукові записки Інституту 

політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. - 2016. - Вип. 3-4. - С. 

255-266. 
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яка передбачає утвердження власних інтересів.12 Одним із дієвих інструментів 

публічної політики є соціальні медіа, які дозволяють здійснювати двосторонню 

інтернет-комунікацію блогер-суспільство.   

Наше дослідження базується на аналізі особистих блогів політичних акторів, 

які вони ведуть на сайтах двох онлайн-видань: «Української Правди» та Zaxid.Netу. 

Саме блоги займають центральне місце в системі жанрів інтернет-комунікації. У 

сучасній комунікації читачі сприймають особу блогера як сукупність його постів, 

кожен з яких має свою комунікативну мету. Комунікація в межах блогів є 

двосторонньою (звичайні користувачі можуть реагувати та дискутувати 

безпосередньо з авторами). Особисті блоги ведуть представники різних соціогруп. 

Результати нашого аналізу показують, що в складі блогерів є політики, громадські 

діячі, представники культури та ін., тобто представлені інтереси багатьох 

прошарків суспільства.  

1. 4. Блогери як адресанти комунікації з суспільством 

Насамперед, виникає питання про те, хто бере участь в комунікації з 

суспільством. Врахувавши професійну діяльність адресантів, їхню участь в 

політичних процесах, ми виокремили 13 груп політичних акторів «Української 

Правди» 13 (235 блогерів) та 11 груп у Zaxid.Netі14 (343 блогери). 

Блогери «Української правди» 

1. Блогери-політики (64)*: А. Аваков, І.Богословська, О. Бондаренко, А.Гриценко, 

                                                           
12 Фоломєєв М. Політичні актори як дійові сили політичного процесу: проблема концептуалізації 

// Вісник Дніпровського університету. Серія : Філософія. Соціологія. Політологія. - 2012. - Т. 20, 

вип. 22(3). - С. 207-211. - Режим доступу до 

ресурсу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdufsp_2012_20_22%283%29__43 

13 Українська Правда. Блоги // Режим доступу до ресурсу: http://blogs.pravda.com.ua/  

14 Zaxid.Net. Блоги // Режим доступу до ресурсу: https://zaxid.Net/blogi_tag50977/ 

* - У дужках подаємо кількість представників кожної групи. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9668774:%D0%A1%D0%BE%D1%86.%D0%A4%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%81.%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=vdufsp_2012_20_22(3)__43
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В. Кириленко, Л. Кравчук, Ю. Луценко, Ю. Мірошниченко, О. Тягнибок, 

І. Фаріон та інші.  Ці адресанти мають прямий стосунок до політичного процесу:  

депутати різних партій, рухів та об’єднань, в тому числі й ті, які припинили свою 

політичну діяльність, є діячі зарубіжних країн: Лі Тернер, Джудіт Гоф та інші.  

2. Журналісти (53). У складі: редактори видань, автори власного контенту, радіо- 

та телеведучі: З. Аласанія, Р. Вінтонів, О. Довженко, О.Кириченко, В. Коваленко, 

А. Петренко, Ю. Свірко, І. Федорів, А. Черніков, П. Шеремет та інші.  

3. Представники культури та спорту (34: С. Бубка, С. Вакарчук, О. Забужко, А. 

Кравчук, І. Малкович, Л. Подерев’янський, Д. Силантьєв, О. Скрипка, С. 

Фоменко, І. Цимбалюк та інші.  У групі: письменники, ілюстратори, актори, 

співаки, спортсмени, моделі та ін.  

4. Громадські діячі (26): Є. Бистрицький, Б. Гаврилишин, К. Котенко, В. 

Кожем’яко, В. Пекар, В. Пилипишин, О. Рибачук, М. Саваневський, О. 

Сибірякова, Я. Юрчишин та інші. Це представники різних професій.  

5. Політтехнологи та політологи (22): Т. Березовець, Д. Богуш, В. Горбач, К. 

Матвієнко, О. Медведєв, Д. Потєхін, Д. Тимчук, В. Фесенко, В. Цибулько, О. 

Яхно та інші.   

6. Юристи (7): І. Головань, Ю. Дідовець, М. Жернаков, Є. Закревська, Р. 

Маселко, Т. Монтян, М. Ставнійчук. 

7. Керівники проектів (7): Т. Милованов – в.о. Президента Київської Школи 

економіки та Член Ради Національного Банку України чи Т. Кузьо – співробітник 

Школи фундаментальних міжнародних досліджень, а також Г. Вишлінський, О. 

Лємєнов, А. Муждабаєв, С. Оксантіч, Р. Шрайк. 

8. Офіційні сторінки закладів  та проектів (4): офіційна сторінка «Криївки» - 

ресторану у Львові, Фонду Мазоха, самого ресурсу «Української правди» та блог 

Оргкомітету Надзвичайних Зборів « Україна – зона національного лиха».  
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9. Політики-представники культури  та спорту (4): В. Кличко, О. Білозір, Р. 

Лижичко та В. Прокаєва. Не всі учасники групи належать до конкретних партій.  

10. Науковці та представники освітньої сфери (4): В. В’ятрович, А. Красножон, О. 

Гарань, С. Дацюк. Непопулярність національної блогерської платформи серед 

освітян та дослідників різних галузей можна пояснити існуванням різноманітних 

періодичних видань, сайтів наукових товариств, підручників, завдяки яким 

останні мають можливість комунікувати з населенням та доносити бажану 

інформацію до своїх адресатів.   

11. Політики-журналісти (4): Т. Чорновол, М. Княжицький, С. Лещенко та М. 

Найєм, які так чи інакше мали стосунок до політичних партій або громадських 

об’єднань в Україні.  С. Лещенко і М. Найєм у 2014 році взяли участь у виборах 

від «Блоку Петра Порошенка».  М. Княжицький, спочатку самовисуванець, у 

тому ж році вступив до об’єднання «Народний фронт». Учасники комунікації 

об’єднують журналістську та політичну діяльність. 

12. Представники зі сфери бізнесу (3): О. Гіренко, Д. Олійников та А. Пишний.  

13. Представники церкви (3): Архієпископ Євстратій (Зоря), Митрополит Димитрій 

(Рудюк) та Дзюнсей Терасава. Пости блогерів популярні серед читачів. 

Найменшими за кількістю блогерів, але не постів, є групи політиків-

журналістів, науковців, представників релігії та бізнесу. Це пояснюємо існуванням 

інших ресурсів для кожної з груп, що дають їм можливість здійснювати інтернет-

комунікацію із різними соціальними групами адресатів.  

Блогери «Zaxid.Netу» 

1. Користувачі (128). Ця група відсутня серед блогерів «Української Правди». У 

складі: О. Гірник, А. Жолоб, М. Лан, Майкл М, М. Подоляк, Я. Сенчишин, А. 

Сідаровіч, М. Філевич, А. Юраш, В. Тимошенко та інші.  

2. Журналісти (62): М. Брайчевський, А. Бабинський, Д. Боярчук, А. 

Борковський, В. Гайдукевич, І. Гищук, Б. Головко, Ю. Гончаренко, С. 
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Головньов, О. Гринчук, М. Данилюк-Ярмолаєва, О. Довженко, О. Дроздов та 

інші.    

3. Власне політики (57):  В. Веремчук, І. Гудзь, М. Косів, В. Парасюк, П. 

Петренко, І. Подоляк, А. Садовий, І. Свистун, А. Юсов та інші.  

4. Громадські діячі (24): В. Бадрак, Я. Боренько, Р. Брезіцький, Т. Возняк, К. 

Євтушенко, Д. Квасов, О. Кобзарев, Д. Корчинський, С. Круглов, Ю. 

Лукашевський та інші.   

5. Представники культури та спорту (21): А. Бондар, М. Бриних, М. Бурмака, Т. 

Гаврилів, О. Забужко, В. Карп'юк, А. Козлов, А. Кокотюха та інші. 

6. Політологи та політтехнологи (17): Б. Білан, М. Гольбін, В. Горбач, Р. Дацків, 

І. Жалткоў, С. Костинський, Є. Магда та інші.  

7. Науковці та представники освітньої сфери (16): В. В'ятрович, Я. Гарасим, Я. 

Грицак, Т. Добко, Н. Кісь, О. Кісь, І. Лильо, М. Маринович, А. Павлишин та 

інші.   

8. Керівники проектів (7): З. Аласанія, В. Бала, О. Когут,  

С. Кошман, В. Маляренко, В. Пекар, С. Стеценко.   

9. Офіційні сторінки закладів та проектів (6): Інтернет-видання Zaxid.Net, 

Західна аналітична група, Новини компаній, Школа журналістики УКУ, 

Компанія Форекс Тренд, Кав'ярна "Штука".  

10. Представники сфери бізнесу (3): Т. Антонів, Ю. Назарук,  І. Світящук. 

11. Представники церкви (2): Л. Гузар та Б. Ґудзяк.  

Лінгводизайн обох блогерських платформ є дуже схожим: перейшовши на 

статтю, можемо дізнатися детальну інформацію про автора статті (якщо він 

погоджується її подавати) та загальну кількість дописів. Перші статті в 

«Українській Правді» датовані 2007 р., блогери Zaxid.Netу починають публікувати 

свої пости з 2008 р.  



 
13 

 

Склад політичних акторів обох онлайн-видань відрізняється: серед блогерів 

ресурсу Zaxid.Net відсутні групи політиків-журналістів, юристів та політиків-

представників культури і спорту. Одна група блогерів-користувачів існує лише в 

Zaxid.Netі – це адресанти, які не мають стосунку до політики, культурного життя 

чи громадської діяльності. Таким чином, на цьому сайті дописують не лише відомі 

блогери, а й пересічні громадяни. В «Українській Правді» вони отримують лише 

роль коментаторів.  

За нашими спостереженнями, найчисленнішими групами є групи 

користувачів та журналістів –128 та 62 представники, а найменш численними – 

представники бізнесу та церкви (по 3 та 2 учасники в кожній групі).  

Ми виявили, що за кількісними показниками «Українська Правда» є більш 

політичним блогерським ресурсом, оскільки блогери Zaxid.Netу не завжди 

розглядають політичні питання.  
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Розділ ІІ. Комунікація блогер-адресати соціальних медіа: мови та 

проблематика публікацій про ознаки мовної ситуації 

2.1. Мови в комунікації блогерів   

«Українська Правда» 

За кількістю дописів в блогах політичних акторів «Українська Правда» має 

суттєву перевагу: з 2007 до 2017 року фіксуємо 15880 статей українською та 5130 

російською мовами, з яких 2470 – в період з 2007 до 2013р., а 2660 – з 2013 до 2017р.  

Розглянемо питання на прикладі найчисленнішої групи блогери-політики. 

Перші статті блогерів «Української Правди» опубліковано в 2007 р. Адресантами 

виступали 10 політиків. Загальний показник їхньої активності серед усіх блогерів 

видання не є високим. Відомо, що вперше соціальні медіа в політичних кампаніях 

та політиці використав у своїй  передвиборчій кампанії 2008 року Барак Обама і 

саме популярність у медіа допомогла йому перемогти головного опонента Гілларі 

Клінтон. В Україні цей інструмент ведення політики ще не використовувався. У 

2007 р. фіксуємо 29 постів українською і 40 постів російською (відповідно 42% та 

58% публікацій). Цей рік відзначився парламентськими виборами, перемогу на яких 

здобула Партія Регіонів. Окрім того, до парламенту пройшла також КПУ. Відомо, 

що обидві партії підтримували статус російської мови як другої державної.  

На період 2008 р. активність блогерів зросла до 167 публікацій українською 

мовою і 55 російською мовою. Частка російськомовних постів зросла з 24% до 31%.  

В Україні відбулися позитивні зрушення в мовному питанні: вперше було 

запроваджене Зовнішнє незалежне оцінювання на знання державної мови.  

У 2009 р., за рік до виборів Президента України, перемогу прогнозували 

лідерові Партії Регіонів. У порівнянні з 2008 р. частка постів українською мовою 

зменшились з 76% до 69% (у кількісному співвідношенні – зі 167 до 106 

публікацій). Експерти передбачали, що з перемогою уряду Януковича 
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популяризація української мови припиниться і російська матиме реальні шанси 

офіційно стати другою державною мовою в Україні. 15 

Верховна Рада у 2010 р. зареєструвала законопроект «Про мови в Україні», 

що мав кілька пунктів про статус російської мови як мови міжрегіонального 

спілкування в тому регіоні, де частка населення становить 10% або менше (в 

окремих випадках). Оскільки політична ситуація в країні змінилась, активність 

блогерів, зокрема представників групи власне політиків, зросла до 17 

представників. У 2010 р. зафіксовано 242 пости, серед яких 209 – україномовні.  

На період 2011 р. кількість україномовних публікацій блогерів зросла до 606 

(із 209 публікацій у 2010 р.). На фоні цієї кількості вийшло 96 статей російською 

мовою. Змінилась й комунікативна мета дописів, оскільки автори намагались 

подати своє бачення подій, що відбуваються. 

У 2012 р. ситуація в країні ставала все більш напруженою, активність 

користувачів медіа суттєво зросла. У цьому році депутати неконституційно 

прийняли закон «Про засади державної мовної політики» № 9073 С. Ківалова та В. 

Колесніченка, який  блогери активно обговорювали та критикували. У цьому році 

політичні актори опублікували 844 пости українською мовою (загальна кількість – 

1004). За період 2007-2017 рр. 2012 р. був найпродуктивнішим. У цей рік 

зафіксовано 160 публікацій російською мовою.  

Восени 2013 р. політична ситуація в Україні змінилась – розпочалась 

Революція Гідності. По всіх містах почали формуватися локальні Євромайдани і 

населення потребувало засобу негайної комунікації. Соціальні медіа сприяли 

мобілізації сил і передавали інформацію з місця подій. Кількість постів порівняно з 

попереднім роком зменшилась, однак українська мова в дописах 

продовжувала домінувати, попри збільшення постів російською. Саме в 2013 р. 

                                                           
15 Кузьо Т. Перемога Віктора Януковича означає кінець проекту «Україна» [Електронний 

ресурс]// Режим доступу: http://rakurs.rovno.ua/info.php?id=9072&print=1 
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популярність здобув жанр дайджест-пост, який передбачає чіткий виклад 

актуальних подій. 

У 2014 р. у зв’язку з початком російсько-української війни політики підняли 

питання про явище «російськомовного патріотизму». Наприклад, у Львові 26.02 

2014 р. весь день розмовляли російською на знак підтримки жителів Сходу. 

Відсоток російської мови в постах збільшився. На тимчасово окупованих 

територіях російську мову затвердили як державну Конституції у так званих ДНР 

та ЛНР.16 

Соціологічні опитування засвідчили, що зростає частка тих, для кого рідною 

є українська мова. Так, за даними Центру Разумкова за 2015 р. 59, 9 % жителів 

рідною вважають українську; 22, 1 % і російську, і українську однаково; 15, 1 % 

надають перевагу російській і 2,1 % іншій мові.17 Щорічний моніторинг становища 

української мови проілюстрував позитивну тенденцію до використання української 

мови в щоденному мовленні. Більшість населення західних та центральних 

областей України спілкувалося вдома українською (Львів – 93%, 

Одеса – 78%, Черкаси – 52%). У 2015 році вийшло 645 україномовних постів із 

978.18  

                                                           
16 Угруповання «ДНР» та «ЛНР» хочуть особливого статусу Конституції України. [Електронний 

ресурс] // Режим доступу: https://www.radiosvoboda.org/a/news/27013260.html 

17 Соціологічні опитування центру Разумкова // [Електронний ресурс] – Режим доступу до 

ресурсу: http://old.razumkov.org.ua/ukr/poll.php?poll_id=1134 

18 Стан української мови в Україні у 2014-15 роках. Аналітичний огляд. [Електронний ресурс] // 

Режим доступу: http://uainfo.org/blognews/1436425146-stanovishche-ukrayinskoyi-movi-v-ukrayini-

u-2014-15-rokah-analitichniy.html 

 

 

 

http://old.razumkov.org.ua/ukr/poll.php?poll_id=1134
http://uainfo.org/blognews/1436425146-stanovishche-ukrayinskoyi-movi-v-ukrayini-u-2014-15-rokah-analitichniy.html
http://uainfo.org/blognews/1436425146-stanovishche-ukrayinskoyi-movi-v-ukrayini-u-2014-15-rokah-analitichniy.html
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Моніторинг становища української мови в 2016 р. демонстрував частку 

використання мови у приватному спілкуванні українців, у рекламі, сфері 

обслуговування, українському сегменті Інтернету. 19 У цьому контексті політики у 

своїх блогах в 2016 р. опублікували 601 статтю українською мовою з 879.  

У 2017 р. зафіксовано низьку активність блогерів (порівняно з попередніми 

роками), а саме 423 пости українською мовою (з 535-ти) . Це пояснюємо  зміною 

платформи адресантів для комунікації з аудиторією, тобто переходом на особисті 

сторінки у facebook та twitter, а також зниженням інтересу в громадян до 

спілкування з політиками. Спостерігаємо спад активності блогерів-політиків у 

комунікації з адресатами, які значно менше реагували на публікації блогерів-

політиків.  

Політичні події в Україні за 2007 р. до 2017 р. впливали на перемикання 

мовних кодів політичних акторів та їхню активність в особистих блогах. 

Наприклад, двомовними є блоги А. Авакова, І. Богословської, І. Луценка, С. 

Олійника та ін. 

Таблиця №1. Кількісна характеристика мов блогерів-політиків «Української Правди» за 2007-

2017рр.  

Мови 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Українська  29 167 106 209 606 844 759 770 645 601 423 

Російська  40 55 50 33 96 160 165 308 333 278 112 

Інші мови 

(англ) 

- - - 2  - 1  - 2  2  - 2 

 

                                                           
19 Стан української мови. Щорічний моніторинг: Російська домінує в медіа та сфері послуг, 

українська – в освіті й кінопрокаті. [Електронний ресурс] // Режим доступу: 

http://texty.org.ua/pg/article/Oximets/read/72173/Stan_ukrajinskoji_movy_Shhorichnyj_monitoryng_R

osijska_dominuje 
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Мови в комунікації блогери-політики – адресати Zaxid.Net 

Перші пости блогерів цієї групи датовані 2008 р., останні – у 2017 р. Загальна 

кількість постів групи політиків Zaxid.Netу становить 701 допис. Така цифра 

свідчить про невисокий показник активності саме політиків у медіапросторі 

Zaxid.Netу.   

Мова постів лише українська (701. Лише одна україномовна стаття 

продубльована польською). 

Першу статтю в Zaxid.Netі зафіксовано в 2008 р. У 2009 р. опубліковано 5 

дописів – адресантом комунікації був І. Гудзь.  Тільки з 2011 р. дописувачами стали  

2 представники: П. Петренко та А. Садовий. У 2012 р. 1 статтю в своєму блозі 

публікує І. Подоляк та 85 – П. Петренко. З 2013 р. кількість опублікованих дописів 

зменшилась – фіксуємо лише статті П. Петренка, який від того року перестав 

публікувати дописи в своєму блозі.  

У 2014 р. зросла активність блогерів. У складі блогерів бачимо вже 16 політиків. 

З 2015 р. кількість активних блогерів-політиків збільшилася до 18. Вони 

опублікували в цьому році 163 статті. З 2016 р. відбувся спад популярності 

соціальних медіа в політичному середовищі – зафіксовано 189 статей  26 політиків. 

У 2017 р. з суспільством комунікувало 25 блогерів-політиків.  

Найбільш активним роком за кількістю статей, як і в «Українській Правді»,  був 

2012 р. 

Таблиця №2. Кількісна характеристика мов блогерів-політиків Zaxid.Netу за 2008-2017рр.  

Рік 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Укр. мова 4 5 - 20 86 4 116 163 189 114   

 

За нашими спостереженнями, публікації блогерів-політиків «Української 

Правди» належать до різних жанрів. Дайджест-пост: «Нові оберти репресій і 
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злочинів проти свободівців» (О. Тягнибок, 2015), «Київ. Програма» (І. Луценко, 

2014); звернення: «Попередження щурам у Міноборони» (І. Луценко, 2016), 

«Конституційне звернення» (Ю. Костенко, 2011), «Лист від моїх побратимів 

політиків – моїм колегам журналістам» (І. Мірошниченко, 2010);  інформативний 

пост: «Костомаров у битві з Валуєвим: мова чи язик?» (І. Фаріон, 2017), «Україна-

США. Уроки виборів» (І. Фаріон, 2012); політична казка: «Вечірня казка для 

дорослих» (Є. Рибчинський, 2016); політичний вірш: «Путін коли-небудь здохне» 

(Є. Рибчинський, 2016);  

Аналіз виявляє, що в Zaxid.Netі немає такого різноманіття жанрів дописів, як в 

«Українській Правді». Традиційним є інформативний пост-стаття на культурно- 

історичну тематику, а також пост-звернення, характерний для груп політиків та 

громадських діячів. Статті блогерів Zaxid.Netу на політичну тематику частіше 

забарвлені саркастичним тоном та неоднозначними висловлюваннями, які мають на 

меті показати критичне ставлення до тих чи інших дійових осіб в 

українській політиці.   

Серед дописів представлені різні жанри. Дайджест-пост: «Нічия, або 1:1» (О. 

Ганущин, 2017); звернення: «Дорогі мої хлопчики, я нікуди не подінуся (П. 

Дворянин, 2017), «Звернення до Президента та Верховної Ради щодо зміни 

законодавства про місцеві вибори» (О. Ганущин, 2015); інформативний пост: 

«Пряник і батіг для місцевого самоврядування» (Л. Зубач, 2017), «Звіт фракції 

«Об’єднання «Самопоміч» у Львівській міській раді» (А. Шевців, 2016). 

Блогери-політики в «Українській Правді» використовують такі іноземні мови, як 

російську та англійську. У інших групах політичних акторів фіксуємо російську, 

англійську, польську, білоруську, французьку, німецьку, іспанську, турецьку, 

китайську, однак найчастіше використовують англійську.  Частку іноземних мов у 

блогах політичних акторів Zaxid.Netу презентують англійська, білоруська і 

польська. 
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Важливо зазначити, що цей набір іноземних мов зафіксовано у групах 

журналістів, громадських діячів та ін., однак політики у своїх постах 

використовують англійську мову.  

Суттєву відмінність помічаємо й у кількісному співвідношенні: 563 дописи 

іншими іноземними мовами в «Українській Правді» (не враховуючи російську), 21 

– у блогах політичних акторів Zaxid.Netу.  

2.2. Обговорення мовної ситуації  

«Українська Правда» 

Питання мовної ситуації, мовного законодавства та мовної політики стали 

об’єктом аналізу блогерів-політиків «Української Правди».  З 2010 р. адресанти 

активно обговорювали відсутність закону, який би утверджував становище 

української мови в державі та регулював дотримання мовних норм. Коли в 2010 р. 

вперше Верховна Рада прийняла до розгляду мовний законопроект політиків з 

Партії Регіонів, Блоку Литвина та КПУ, то в соціальних мережах розпочалась 

кампанія проти законопроекту («Займіться ділом, а не язиком»). Блогери виступали 

і проти законопроекту «Про мови в Україні».20  

Законопроект у 2011 р. було знято з розгляду, однак блогери брали участь в 

суспільній дискусії про мовне питання. В. Колесніченко та інші депутати Партії 

Регіонів відстоювали законопроект, маніпулювали даними у статтях: «Школи з 

викладанням регіональними мовами або мовами меншин в Україні закриваються в 

8! Разів частіше, ніж україномовні», «Менше половини дітей, які належать до 

національних та мовних меншин, виховується рідною мовою»  та інші. Депутати-

опозиціонери О. Тягнибок, М. Станійчук та ін. вели з ними полеміку в соціальних 

медіа.  

  7 лютого 2012 р. Верховна Рада зареєструвала законопроект «Про засади 

                                                           
20Проект закону «Про мови в Україні». Режим доступу: 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60750 
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державної мовної політики»21, який в мережі отримав умовну назву «Закон 

Ківалова-Колесніченка» (за прізвищами авторів). Прийняття цього закону 

відбулося з порушенням законодавчих норм та норм регламенту прийняття законів. 

(Подання до скасування дії цього закону відбулося у 2014 р., однак лише у 2018 р. 

він втратив чинність після визнання Верховною Радою закону неконституційним). 

Блогери називали такі дії представників ПР «злочинними проти мови та 

подарунком Кремлю». 22 

З початком російсько-української війни одним із важливих питань, яких 

торкаються політики у своїх блогах, є становище української мови в суспільстві та 

роль мовного питання у врегулюванні ситуації в Криму та на Сході України.  

На період 2016 р. у телеефірах, друкованих виданнях, у сфері послуг та 

українському сегменті Інтернету домінувала російська мова. Українською 

видається лише 34% газет, 64% книг (при цьому масований імпорт з РФ 

перевищує випуск книг в Україні).У прайм-тайм семи найрейтинговіших 

телеканалів українська мова звучить лише 30,6% часу, російська – 34,4%. Решту 

35% займають двомовні ефіри, під час яких також найчастіше переважає російська. 

І це тоді як російську мову в Україні вважають рідною 15% населення, а українську 

– 60% і обидві мови рівною мірою – 22%.23 

У 2017 р. обговорення знову зачепило таке явище, як «російськомовний 

патріотизм». Політики з адресатами комунікації дискутували про те, чи важливо 

впроваджувати жорсткішу мовну політику щодо російської мови та інших 

                                                           
21 Проект закону Про засади державної мовної політики. [Електронний ресурс] // Режим доступу 

до ресурсу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=38474 

22 Костенко Ю. Подарунок Кремлю. [Електронний ресурс] // Режим доступу: 

https://blogs.pravda.com.ua/authors/kostenko/4f67843421849/ 

23 Крулько І. Говорити мовою Гідності, а не мовою окупанта. [Електронний ресурс] // Режим 

доступу: https://blogs.pravda.com.ua/authors/krulko/58ac2aee2697d/ 
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іноземних мов в Україні. Хоча 68% громадян вважають своєю рідною мовою 

українську, однак станом на 2017 рік лише 53% розмовляють нею або переважно 

використовують поза домом. 24 

Подаємо статті блогерів-політиків, що стосуються мовного питання: 

«Звернення Народного Руху України до усіх, кому не байдужа доля української 

мови» (Б. Тарасюк, 2010), «Момент істини: українофоби і ''хруні'' проти української 

мови» (О. Тягнибок, 2010), «Проєкт ''Закону про мови'' – право на деградацію, 

дегенерацію і яничарство» (О. Тягнибок, 2011), «Настав час думати не про вибори, 

а про майбутнє України» (В. Колесніченко, 2011), «Мову педалюють, тому що 

хитається гривня. Доки ми будемо вестися на провокації?!» (І. Луценко, 2011), 

«Менше половини дітей, які належать до національних та мовних меншин, 

виховується рідною мовою» (В. Колесніченко, 2011), «Святкові уроки 

невибіркового читання для Вадима Колесніченка.» (М. Ставнійчук, 2011), «Школи 

з викладанням регіональними мовами або мовами меншин в Україні закриваються 

в 8! Разів частіше, ніж україномовні» (В. Колесніченко, 2011), «Перш за все ми 

маємо думати про права дитини, а не про політичну кон'юнктуру» (В. Колесніченко, 

2011), «Національний лінгвістичний університет позитивно оцінив законопроект 

"Про засади державної мовної політики" (В. Колесніченко, 2011), «МЗС України 

пропонує російськомовним громадянам України заповнити прогалину незнання 

державної мови за допомогою російсько-українського розмовника» (В. 

Колесніченко, 2011), «Треба будувати системну стратегію розвитку і поширення 

української мови» (Г. Герман, 2011), «Нумо, до зброї, брати українці! Словом 

здолаєм кремлівських нікчем!!!» (І. Мірошниченко, 2011), «Мовне» питання: йдемо 

                                                           
24 Портал мовної політики. Понад дві третини українців вважають рідною мовою українську 

(дослідження). [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://language-policy.info/2017/04/ponad-

dvi-tretyny-ukrajintsiv-vvazhayut-ridnoyu-movoyu-ukrajinsku-doslidzhennya/ 
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до Європи чи лишаємось вовтузитись у пострадянському болоті?» (Л. Кожара, 

2012), «Подарунок Кремлю» ( Ю. Костенко , 2012), «Європейська комісія проти 

расизму та нетерпимості закликала Україну привести своє законодавство у 

відповідність з Європейською хартією регіональних мов або мов меншин» (В. 

Колесніченко, 2012), «Хто читає – той понад часом» (І. Фаріон, 2013), «Дно мови у 

верхах влади і низах суспільства» (І. Фаріон, 2015), «Мова як інструмент окупації 

та деокупації» (І. Фаріон, 2016), «Про мовно-освітню війну» (І. Фаріон, 2016),  

«Траєкторія мовної полонізації україни наприкінці ХVI – упродовж ХVII ст.» (І. 

Фаріон, 2016), «Євробачення через призму анексії» (Є. Рибчинський, 2017), 

«Говорити Мовою Гідності, а не мовою окупанта!» (І. Крулько, 2017), «Какая 

языковая политика нужна Украине /Яка мовна політика потрібна Україні?» (І. 

Богословська, 2017).  

Блогери-політики обговорювали мовне питання на фоні інших тем. Війна і мир 

в Україні: «Здали Крим. Здамо і Київ?» (Т. Возняк, 2016), «Балицький з «Опоблоку» «не знає» 

про присутність регулярних військ Росії на Донбасі» (О. Гарань, 2017) , «Після Донбасу», «Війна 

та мир в україні» (С. Дацюк, 2016), «Путін не спить» (О. Захарченко, 2015), «Жорстка безпека 

України для жорстких часів» (Д. Кулеба, 2017), «Мінськ і українська армія» (І. Луценко, 2016), 

«До оновленої Конституції України слід включити норму про неодмінну місію всіх гілок влади 

повністю відновити територіальну цілісність держави станом на 1 січня 2014 року» (К. Матвієнко, 

2014), «Знайшовся справжній автор ідеї про Малоросію» (В. Уколов, 2017), «Вимагаємо безпеки! 

Акція під СБУ» (Єгор Фірсов, 2017) та ін.  Політична ситуація в країні. Вибори: «Про 

громадянство» (А. Білецький, 2017), «Три роки перемозі популізму по-новому» (О. Братущак, 

2017), «Давайте домовлятися» (В. Гацько, 2017), «Криза парламентаризму в Україні» (С. Дацюк, 

2017), «Ліквідація мажоритарки – в інтересах нових політсил» (С. Дацюк, 2017), «В НАБУ всі 

свої» (О. Єльцов, 2017), «Місцеві вибори – момент істини для влади та для опозиції» (К. 

Матвієнко, 2017), «Перезавантаження НАЗК: стратити не можна помилувати» (Олександр 

Лємєнов, 2017), «Коаліції на місцях – спільна позиція у Верховній Раді» (Ю. Луценко, 2015), 

«Нову раду потрібно обирати за системою відкритих списків» (І. Попов, 2016), «Дюнкерк нашої 

влади» (М. Ставнійчук. 2017), «Офшорний скандал: час перезавантажити владу» (О. Тягнибок, 

2016), «План дій для подолання політичної кризи: пропозиції експертів реформ» (Я. Юрчишин, 
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2016) та ін. Законодавство та реформи в Україні: «Відчуття негромадянської війни» (Є. 

Бистрицький, 2017), «Рік оновленій Конституції. Що змінилося?» (М. Жернаков, 2017), «Судова 

«реформа» - боротьбу з корупцією буде зупинено. Необхідне вето!» (І. Луценко, 2017), «Етика 

під куполом: мистецтво неможливого?» (С. Матвієнко, 2017), «Зливання національного 

складника освіти в післямайданний час» (І. Фаріон. 2017), «День сурка у вр» (А. Шкрум, 2017), 

«Виконання рішень ЄСПЛ. Прогрес відсутній» (І. Головань, 2016) та ін. Розвиток культури в 

Україні: «Про пріоритети» (А. Гриценко, 2015), «Студенти і культура» (В. Кириленко, 

2015),  «Save Ukrainian Mosaic. Звернення діячів культури і громадських активістів» (А. Куріна, 

2015),  «Розвиток культури в Україні» (Р. Лижичко), «Ампутація культури веде до загнивання 

нації» (Ю. Луценко, 2014), «Мистецтво у християнському демократичному суспільстві» (Ю. 

Мірошниченко, 2016), «Культ безкультур’я» (Є. Рибчинський, 2014) та ін.  

Якщо взяти до уваги всі публікації, то виявимо низьку активність адресантів 

цієї групи в обговоренні питань, що стосуються мовної ситуації та мовної політики 

в Україні.   

Zaxid.Net 

У блогах Zaxid.Netу адресанти-політики рідко звертаються до мовного 

питання – зафіксовано кілька статей про становище української мови в країні. 

Автори розглядали мовне законодавство в Україні та спекуляції з приводу мовного 

питання. В. Трепак зазначав, що представники Опозиційного блоку пропагують 

штучно створену проблему захисту російськомовного населення в Україні: «З 

подачі колишніх регіоналів (а вони колишніми не бувають) суспільство знову 

хочуть збурити штучно створеною проблемою «захисту російської мови в 

Україні».25  

Порівняно з блогерами-політиками «Української правди», блогери Zaxid.Netу  

частіше звертаються до проблем політичного становища та війни в Україні.  

                                                           
25 Трепак В. Навіщо нам знову нав’язують мовне питання. [Електронний ресурс] // Режим 

доступу: https://zaxid.Net/navishho_nam_znovu_navyazuyut_movne_pitannya_n1414505 
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Мовній ситуації та мовній політиці в Україні присвячено публікації: «Про 

мову» (З. Казанжи, 2014), «Юридичні аспекти мовного питання в Україні» (П. 

Пилипенко, 2014), «Закон про державну мову: що зміниться»(В. Трепак, 2017), 

«Мовне божевілля» (В. Трепак, 2017), «Навіщо нам знову нав’язують «мовне» 

питання» (В. Трепак, 2017).  

Блогери-політики аналізують й інші теми. Війна та мир в Україні: «Про 

«побутовий» героїзм очима свідка» (І. Баранова, 2017), «2 роки з початку АТО або 14 квітня» (О. 

Ганущин, 2016), «Про схід, війну і ключ до перемоги» (Я. Дубневич, 2016), «Московська 

гібридність як засіб геноциду» (М. Косів, 2017), «Я організував блокаду окупованого Донбасу як 

помсту за «сміттєву» блокаду Львова? Абсурд» (А. Садовий, 2017), «Внутрішній фактор 

зовнішньої загрози» (В. Трепак, 2016), «Повернутися живим…» (М. Цимбалюк, 2017) та ін. 

Політична ситуація в країні. Вибори: «Зміна позиції чиновника: від «моделювання дієздатних 

громад» до «життя по-новому» (Л. Зубач, 2017), «Поки що все йде правильно» (М. Косів, 2016), 

«Ви не уявляєте політичного градусу у Парламенті нині» (І. Подоляк, 2017) «Аваков: звільнити 

не можна залишити» (В. Трепак, 2016), «Прощання з мажоритаркою» (М. Цимбалюк, 2017), 

«Брудна політична гра – загроза успішної децентралізації» (М. Цимбалюк, 2017) та ін. 

Законодавство та реформи в Україні: «Лісове господарство потребує додаткових інвестицій» 

(В. Бондар, 2017), «Зелене світло» для важливих транспортних законопроектів» (Я. Дубневич, 

2017), «Про термітів і термінаторів» (В. Трепак, 2017), «Реформи по-президентськи: у грі 

залишаються тільки найвірніші» (М. Цимбалюк, 2017) та ін. Розвиток культури в Україні: «Про 

Україну й українців» (М. Косів, 2015), «Життя коротке. Мистецтво – вічне. Vita brevis. Ars longa.» 

(М. Косів, 2016), «Львову потрібен Центр Науки» (Ю. Хомчин, 2016) та ін.  

2.3. Тенденції в комунікації груп блогерів-політичних акторів 

Ми детально розкрили мови і проблематику, пов’язану з мовною ситуацією, 

на прикладі взаємодії блогерів-політиків із суспільством. Щоб виявити  тенденції 

щодо вибору мов у комунікації блогерів, проаналізуємо мову публікацій блогерів-

політологів та блогерів-журналістів в обох інтернет-виданнях.  

Професійні політологи та політтехнологи «Української Правди» (22 

представники) беруть участь в обговоренні мовного питання в Україні. Порівняно 
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з блогерами-політиками, представники групи політологів значно частіше 

торкаються питання врегулювання мовного законодавства та створення мовного 

закону на зміну закону Ківалова-Колесніченка. Найбільш активні обговорення 

серед блогерів-політологів відбувались у 2010-2012 рр., як і в групі блогерів-

політиків, оскільки саме в ці роки представники ПР та КПУ пропонували мовні 

законопроекти. Блогери негативно оцінювали дії авторів закопроектів щодо 

української мови, зокрема С. Ківалова, С. Єфремова, В. Колесніченка та ін., про що 

свідчать заголовки статей: «Проект Єфремова та к – Валуєвський циркуляр», 

«Прихованою метою законопроекту Ківалова-Колесніченка є легітимізація 

русифікації України, яка здійснюється нинішньою владою – експертний висновок».  

Протилежну ситуацію спостерігаємо у групі політологів та політтехнологів 

Zaxid.Netу, де мовне питання піднімають лише в декількох статтях. Представники 

групи активно дискутують про політичне становище та війну в Україні.  

Таблиця №3. Кількісна характеристика мов блогерів-політологів «Української Правди» за 

2008-2017рр.  

Мова 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Укр. 46 266 287 557 453 425 383 327 210 138 91 

Рос. 1 51 29 23 19 18 60 75 52 119 75 

Інша  - 14  2  1  -  3  -   356 -   -  - 

 

За нашими спостереженнями, серед іноземних мов домінує англійська, однак 

представлені також французька, іспанська, німецька та ін. у багатомовних статтях 

(як мови дублювання). Таку велику кількість публікацій іноземними мовами у 2014 

р. пов’язуємо з потребою професійного аналізу ситуації в Україні і донесенням 

правди до іноземного читача у зв’язку із засиллям антиукраїнської пропаганди і 

представленням російсько-української війни як громадянської війни в Україні. 

 

 



 
27 

 

Таблиця №4. Кількісна характеристика мов блогерів-політологів «Zaxid.Net» за 2007-

2017рр.  

Мова 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015  2016 2017 

Укр. 10 15 9 5 7 9 40 110 15 1 

Рос. 5 16 2 - - - - - - - 

Інша 2 3 2 - - - - - - - 

 

  Серед мов дописів професійних політологів домінує українська впродовж 

усіх досліджуваних років. Варто зазначити, що політологи та політтехнологи 

публікують пости іншими мовами значно частіше: в період за 2007-2017 рр 

зафіксовано 376 публікацій іноземними мовами, серед яких: англійська, 

французька, німецька, іспанська та інші. Наприклад, Т. Возняк у своєму блозі подав 

багатомовні дайджест-пости, використовуючи робочі мови ЄС. 

Блогери-журналісти «Української Правди» та Zaxid.Netу демонструють високий 

показник обговорення мовної ситуації. Автори дописів, на відміну від політиків та 

політологів, розглядають становище української мови на телебаченні, радіо та у 

ЗМІ, а також аналізують питання про запровадження мовних квот Президентом 

України, приділяючи значно менше уваги мовному законодавству. Ще одним із 

найбільш обговорюваних питань є політичне становище в Україні. 

 Таблиця №5. Кількісна характеристика мов блогерів-журналістів «Української Правди» за 

2007-2017рр. 

Мова 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Укр.  18 115 121 293 221 346 327 285 161 111 110 

Рос. 15 103 199 196 187 280 219 131 55 22 35 

Англ.  - 1  1  3  -   -  - - - - - 

Тур.  - - - 1 - - -     

 

Таблиця №6. Кількісна характеристика мов блогерів-журналістів «Zaxid.Net» за 2008-2017рр. 

Мова 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Укр. 7 24 40 66 70 56 124 179 38 13 

Рос. - - - - 1 - 4 2 - - 

Інші 

- - - - - 

2 - 

польська - - - - 



 
28 

 

Аналіз тематики дописів, які стосуються питання про мови в Україні, демострує 

однобічне ставлення до мовного питання. Блогери-політики розглядають його крізь 

призму політичних інтересів, а журналісти – наголошують на становищі мови у 

ЗМІ.  

Які тенденції можна побачити? Група блогери-політики. Щодо української 

мови: частка дописів українською мовою збільшувалась до 2012 р., а далі спадає 

(оскільки зменшується активність блогерів).  Щодо російської мови: збільшення 

кількості публікацій спостерігаємо до 2015 р., а далі частка публікацій 

зменшується.  

Група блогери-політологи та політтехнологи. Частка публікацій українською 

мовою зростала до 2010 р. (557 дописів), а далі зменшується в 2017 р. до 91 

публікації. Кількість публікацій російською мовою змінювалась хвилеподібно: з 

2008 р. до 2012 р. спадає, з 2013 р. до 2014 р. зростає, повторно зростає в 2016 р. 

Група блогери-журналісти. Кількість публікацій українською мовою зростала 

до 2012 р. (далі спадає до 110 публікацій). Російську мову використовували до 2012 

р. Зараз кількість дописів зменшилась до 35. 

За досліджуваний період зросла кількість публікацій такими іноземними 

мовами, як англійська, французька, німецька, іспанська та ін. Найчастіше ці мови в 

публікаціях використовували блогери-політологи та політтехнологи.   

  

 

  



 
29 

 

ВИСНОВКИ 

1. Мовна ситуація в Україні є об’єктом вивчення вітчизняних та зарубіжних 

мовознавців, істориків, політологів, соціологів. Одним із важливих чинників 

успішної політики (в тому числі і мовної) є активність суспільства. Соціальні 

медіа створюють можливість для двосторонньої взаємодії блогери-адресати 

соціальних медіа. Комунікація в мережі виявляє динаміку зростання кількості 

україномовних публікацій. 

Отримані результати свідчать, що в комунікації з суспільством беруть участь 

різні групи блогерів-політичних акторів «Української Правди». Це блогери-

політики (64), журналісти (53), представники культури та спорту (34), 

громадські діячі (26), політтехнологи та політологи (22), юристи (7), керівники 

проектів (7), офіційні сторінки закладів  та проектів (4), політики-представники 

культури  та спорту (4), науковці та представники освітньої сфери (4), політики-

журналісти (4), представники зі сфери бізнесу (3), представники церкви (3).  

У складі блогерів Zaxid.Netу є користувачі (128), журналісти (62), власне 

політики (57), громадські діячі (24), представники культури та спорту (21), 

політологи та політтехнологи (17), науковці та представники освітньої сфери 

(16), керівники проектів (7), офіційні сторінки закладів та проектів (6), 

представники сфери бізнесу (3), представники церкви (2).  

Важливо, що учасниками інтернет-комунікації є не лише політики, а й 

громадські діячі, керівники суспільних проектів та ініціатив, а також 

користувачі, які не є публічними особами. Обговорення мовних питань у блогах 

є одним із прикладів формування публічної політики в Україні.  

2. Дослідження мов у публікаціях трьох груп політичних акторів дозволяє зробити 

висновок, що вони надають перевагу укїнській мові. Результати дослідження 

демонструють більшу кількість україномовних постів у блогерів «Української 

Правди» та Zaxid.Netі. Найбільша кількість публікацій українською мовою 
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виявляють блогери-політики «Української Правди» у 2012 р., найменшу – у 2010 

р. (844 та 33 публікації відповідно). Блогери-політики Zaxid.Netу у своїх дописах 

використовували лише українську (1 стаття продубльована польською). 

Найбільш результативним роком для цього видання був 2016.  

У своїх блогах політичні актори звертались до тем, пов’язаних з мовною 

ситуацією. Однак на фоні обговорення питань про політичну ситуацію в країні, 

війну та мир в Україні чи розвиток культури, мовне питання піднімається рідше. 

Активність блогерів в обговоренні мовної проблематики зростала в роки 

запровадження мовних законопроектів, а також під час виборчих кампаній. 

Значно більше публікацій, присвячених обговоренню мовної ситуації та 

мовного законодавства в Україні, зафіксовано у блогах представників групи 

політологів та політтехнологів «Української Правди». Тематика блогів 

Zaxid.Netу теж ілюструє увагу до питання політичного становища та реформ у 

законодавстві, мовне питання не є першочерговим.  

У дослідженні ми розкрили взаємодію блогери – адресати. Перспективу 

подальшого аналізу вбачаємо у вивченні питання адресати соціальних медіа – 

блогери.  

Вважаємо, що блогери соціальних медіа повинні активніше обговорювати 

мовне питання.  
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Додаток Б 

Публікації блогерів про мовну ситуацію і мовну політику в Україні. 

1. Українська Правда 

Блогери-журналісти про мовну ситуацію: «Чому нудить від Москви, або зомбі грають на трубі, 

а ми танцюєм свої танці», 2009 (О. Кириченко), «Микола Рябчук – українська культура після 

комунізму: між постколоніальним визволенням та неоколоніальним поневоленням», 2013 

(Т.  Возняк), «Як Уляна Фещук і ще троє членів нацради з тб і радіо в прямому ефірі обслужили 

олігархів», 2017 (Н. Соколенко), «Василь Гацько и 500 спартанців. Частина 2», 2013 (А. Черніков), 

«Заява ректора Львівського національного університету імені Івана Франка проф. Вакарчука з 

приводу постанови Кабінету Міністрів України від 28 липня 2010р. N642 "Про внесення змін до 

положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів"., 2010 (Т.  Возняк), 

«Відхилення електорального маятника чи підготовка до згортання українського проекту? (кілька 

надіюсь теоретичних моделей розвитку ситуації в Україні) », 2010 (Т.  Возняк), «До візиту 

патріарха РПЦ МП Кіріла в Україні», 2009 (Т.  Возняк). 

 

Інші теми: Війна і мир в Україні: «Ось і засвітилася путінська клієнтела», 2017  (Т. Возняк), 

«Про знищення Академії сухопутних військ у Львові», 2017 (Т. Возняк), «Про штурм львівської 

облради і гібридну війну», 2017 (Т. Возняк), «Проблема німецького вибору у російсько-

українській війні», 2015 (Т. Возняк), «Чому в Україні вже рік буксують реформи? », 2015 (Т. 

Возняк). Політична ситуація в країні. Вибори: «Відхилення електорального маятника чи 

підготовка до згортання українського проекту? (кілька надіюсь теоретичних моделей розвитку 

ситуації в Україні) », 2010 (Т.  Возняк), «Тетяна Рошко: оприлюднено проект угорсько-русинської 

автономії», 2013 (Т.  Возняк), «Знову – без незалежної України не може бути незалежної Польщі? 

», 2016 (Т. Возняк), «Підсумки і засновки вогнехреща 19 січня 2014 року», 2014 (Т. Возняк), «Ну 

от і розвиднілося. Попереду морок. », 2014 (Т. Возняк), «Про важливість політичних партнерів 

України», 2013 (Т. Возняк), «Якщо після виборів 2015 року ситуація не зміниться, 91 відсоток 

молодих людей захочуть покинути Україну», 2013 Т. Возняк), «Народ планомірно доводять до 

того, що така Україна йому не потрібна», 2010 (Т. Возняк), «Становлення концепції розвитку та 

модернізації України. Епоха президента віктора Ющенка»., 2010 (Т. Возняк), «Айсберг Україна 

зносить у море Лаптєвих…», 2008 (Т. Возняк). Законодавство і реформи в Україні: 

«Диктаторський закон ''про всеукраїнський референдум'' – спадок Януковича, від якого 
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Порошенко не в змозі відмовитися? », 2015 (Н. Соколенко), «Чи зможуть нові судді 

конституційного суду сказати ''ні!'' Порошенку? », 2017 (Н. Соколенко), "Дайте суспільству 

вирости у свободі" – звернення групи "першого грудня", 2017 (Н. Соколенко), «Про 

наперстночників у вищій раді правосуддя і Президента України», 2017 (Н. Соколенко). Розвиток 

культури в Україні: «Про високе і низьке, про пінзеля і ''в баночку'', 2017 (Т. Возняк), «Культура 

між спокусою націоналізму та викликом ґлобалізму», 2016 (Т. Возняк), «Стагнація культурних 

стратегій в Україні», 2015 (Т. Возняк). 

Блогери-політологи та політтехнологи про мовну ситуацію:  «Прихованою метою 

законопроекту Ківалова-Колесніченка є легітимізація русифікації України, яка здійснюється 

нинішньою владою – експертний висновок», 2011 (О. Медведєв), «Поки експерти лише 

попереджають про ''повзучу русифікацію'', українські телеканали її вже здійснюють», 2011 (О. 

Медведєв), «Янукович наказав Колісниченку не бавитися в другу державну, а зміцнювати та 

поширювати українську», 2011 (О. Медведєв), «Чому я не покладу гроші в ''альфа-банк'', не візьму 

''кредит на весну'' від ''ренесансу'' і не їстиму згущеного молока…», 2011 (О. Медведєв), «Не все 

так погано. Єфремов та Симоненко дозволили викладати українську мову українською. Повезло 

і літературі», 2010 (О. Медведєв), «Як об стінку горохом. Громадські організації волають до 

політично оглохлих із закликом їх почути», 2012 (О. Медведєв), «Якби моя бабуся встали. Про ті 

часи, коли на Донбасі жили люди, які не вміли говорити російською», 2010 (О. Медведєв), 

«Запропонований мінкультом варіант вирішення проблеми кінопрокату майже витіснить з нього 

українську мову», 2010 (О. Медведєв), «Перевага української в навчальному процесі не означає 

її домінування в освіті як публічній сфері – обговорюємо проект мовного балансу», 2010 (О. 

Медведєв), «Неправда, ніби російськомовні громадяни не мають можливості відстоювати свої 

інтереси перед державою російською», 2010 (О. Медведєв), «Колесніков повертається до Львова. 

Тамтешнє чиновництво знову ламатиме не лише шапки, але й язики», 2010 (О. Медведєв), «Sos 

до Варшави. Поверніть на ''інтер'' українську. Звернення до членів громадської ради та власників 

''інтеру'' добродіїв Фірташа та Льовочкіна», 2013 (О. Медведєв), «Контрпродуктивний, 

незбалансований, неконституційний. Чому венеціанська комісія забракувала мовний закон 

Єфремова», 2011 (О. Медведєв), ''Не будь байдужим'' підрахували вартість двомовності», 2010 (О. 

Меведєв), «Таких як Єфремов, Симоненко та Гриневецький в радянські часи називали 

бракоробами», 2010 (О. Медведєв), «Освіту українізував не Ющенко, а Кучма з Табачником», 

2010 (О. Медведєв), «Проект Єфремова та к. – Валуєвський циркуляр та Емський едикт з 

поправкою на сучасні інформтехнології», 2010 (О. Медведєв), «Вони вчили б хоч монгольську чи 
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суахілі. Аби не українську. Китайська для малоросійської влади – важливіша», 2010 (О. 

Медведєв), «Перевага української в навчальному процесі не означає її домінування в освіті як 

публічній сфері – обговорюємо проект мовного балансу», 2010 (О. Медведєв), «Мова в обмін на 

безвізовий режим?», 2012 (К. Бондаренко), ''Відсіч'': ''суспільство має готуватися до організації 

рішучої відсічі планам партії регіонів знищити українську мову!'',  2012 (О. Медведєв), «Азаров 

вітає звільнення україни від української. Якщо якусь мову тут і дискрімінують, то лише не 

російську», 2010 (О. Медведєв), «Єфремов, Симоненко та Гриневецький вимагають крові 

Азарова», 2010 (О. Медведєв), «Орган ЦК ПР розповів як партія розведе одночасно і 

російськомовних, і україномовних лохів», 2010 (О. Медведєв), «Російська вже стала першою 

державною? Дійсно перекосило, та не туди», 2010 (О. Медведєв), «Гасло Януковича: один народ, 

і мова одна. Російська», 2007 (О. Медведєв), «Хіба до мови зараз?», 2015 (К. Матвієнко).  

Блогери-політологи та політтехнологи звертали увагу і на інші актуальні теми. Війна і мир в 

Україні: "Канікули" політолога: місяць у зоні АТО та в Криму», 2015 (О. Гарань), «На 

"ростовській лижні"», 2017 (К. Матвієнко), «Гройсман і пустота», 2017 (Д. Богуш), «Як ''німецька 

хвиля'' (і уп) не помітили результати цитованого ними ж німецького дослідження, що на 

окупованому Донбасі 56% хочуть бути в складі України», 2017 (О. Гарань), «Поразка Росії у війні 

за майбутнє проти України», 2017 (К. Матвієнко), «З Путіним треба бути обережним, як з 

протухлим яйцем», 2015 (К. Матвієнко), «Реставрувати "самодержавне правління" не вийде», 

2015 (К Матвієнко). Політична ситуація в країні. Вибори: «Iз світу цікавого. Про депутатську 

недоторканість без штампів»., 2017 (С. Таран), «Кордон недоторканості», 2017 (Д. Богуш), 

«Місцеві вибори – момент істини для влади та для української опозиції», 2017 (К. Матвієнко), 

«Антикорупційний суд чи антикорупційна палата? », 2017 (А. Уколов), «Мвф вважає ситуацію в 

Україні кращою за Грецію», 2015 (Т. Березовець), «Без керма і без гальма – почалася 

парламентська виборча кампанія», 2014 (К.  Матвієнко), «Начерк столичної програми», 2014 

(К.  Матвієнко), «Знову є шанс не схибити», 2014 (К. Матвієнко), «Про історичну пам'ять», 2013 

(К. Бондаренко), "Литвин підняв лапки і все здав", 2012 (О. Гарань), «Піонери на небосхилі», 2012 

(К. Матвієнко), «Влада й опозиція пропустили удар», 2010 (В. Горбач), «Ночами ця курва 

приходить все частіше... » ", 2009 (О. Медведєв), «Хто буде контролювати народні бунти? », 2009 

(В. Горбач), «Кого і чого бракує у нинішній президентській кампанії? », 2009 (Д. Богуш), 

«Безкарність, або як довести Україну до хаосу», 2009 (Д. Богуш), «Позбавте Плюща 

депутатського мандату! », 2008 (Т. Кузьо), ''Мимо Юлиного дома я без шуток не хожу''... Єц для 

коаліції. Майже повне зібрання творів», 2008. (О. Медведєв).  Законодавство та реформи в 
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Україні:  «Три варианта политической системы на постсоветском пространстве», 2016 (О. Яхно), 

«Местные выборы как завершение политической повестки 2013-2015», 2015 (О. Яхно), 

«Жаботинський, один з ідеологів сіонізму: "наука з Шевченкового ювілею"», 2015 (О. Гарань), 

«Доки сонце зійде, роса очі виїсть. Реформи – потрібні, але зброя – раніше», 2015 (О. Медведєв), 

«Зброя в обмін на реформи», 2015 (С. Таран), «Вдаримо по самоврядуванню? », 2015 (К. 

Матвієнко). Розвиток культури в Україні: «По ту сторону ''зради і перемоги»'', 2017 (О. Яхно), 

«Сьогодні 25 років громадянської зрілості і справжньої державності українців», 2016 (К. 

Матвієнко), «До ''позакласного читання'' на літніх канікулах», 2016 (К. Матвієнко), «Прошарок, а 

давай-но поговоримо! », 2014 (К. Матвієнко), «Кінець цивілізаційного розламу», 2014 (С. Таран).  

2. Zaxid.Net 

Блогери-журналісти про мовну ситуацію:  «Двомовність як проблема і гальмо декомунізації», 

2016 (В. Миленко), «Три основні речі про мову, які багато хто не розуміє», 2016 (В. Миленко), 

«Чому по телевізору показують усю цю гидоту», 2016 (О. Довженко). 

Блогери-журналісти розкривають інші теми. Політична ситуація в країні. Вибори: «Цікавий 

факт з минулого Надії Савченко», 2017 (Д. Казанський), «Тепер дивимось», 2016 (О. Михельсон), 

«Істерики Захарченка», 2016 (О. Михельсон), «Чому по телевізору показують усю цю гидоту», 

2016 (О. Довженко), «Пам'ятка для виборця», 2015 (Є. Кузьменко), «Фасадна демократія», 2015 

(О. Лень), «Кому ще можуть піти на користь дострокові парламентські вибори?», 2016 (С. 

Руденко). Війна і мир в Україні: «Проблеми мінстеця», 2015 (Д. Шурхало), «Чому ми не хочемо 

трибуналу», 2015 (А. Орєх), «Війна і радіація», 2015 (О. Швед), «Війна розпочалася давно…», 

2014 (П. Ясень). Законодавство і реформи в Україні: «Кожен третій з вас помре від раку», 2017 

(є. Комаровський), «Другий етап рішучих реформ», 2016 (С. Руденко), «Чому я вірю, що 

відносини між Україною й Польщею нормалізуються?»,  2017 (А. Борковський). Розвиток 

культури в Україні: «Адаптація у новому суспільстві – важка робота над собою», 2017 (В. 

Миронова), «Культура спальних районів», 2016 (В. Перехрест), «До дня захисника…», 2015 (В. 

Гайдукевич) «Як національне радіо зневагу до слухачів показало», 2015 (В. Пиріг), «Хто ми?», 

2015 (В. Гайдукевич), «Культурний зріз», 2015 (М. Данилюк-Ярмолаєва), «Моє покоління 

переживе і Гєпу, і Труханова, і Порошенка, і Путіна», 2015 (О. Михельсон).  

Блогери-політологи про мовну ситуацію: «Ввічлива форма "відчепіться від нас!", 2016 (В. 

Горбач).  

Інші теми розкриті глибше: Політична ситуація в країні. Вибори: «Уроки історії для 

президентів», 2015  (Т. Загородній), «Вас дивують виборці Маріуполя?», 2015 (С. Таран), 
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«Оппоблок проти президента», 2015 (С. Таран), «Біг по колу», 2015 (П. Олещук), «Не за 

російським планом», 2015 (С. Таран), «Вустами Лаврова», 2015 (П. Олещук). Законодавство та 

реформи в Україні: «Процес реінтеграції буде довгим», 2016 (С. Таран).Війна і мир в Україні: 

«На те війна і гібридна», 2016 (Є. Магда), «Надія на дипломатичну складову є», 2015 (П. Нусс), 

«Колективний антикернес», 2015 (С. Таран). 

 

 

 


