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Постановка проблеми. Перехід біль-

шості країн до так званої «економіки знань» 

означає, що більша частина ВВП формуєть-

ся завдяки діяльності зі створення, обробки, 

зберігання та розповсюдження інформації та 

знань. З цих умов мова стає  важливим вер-

бальним інструментом генерування, переда-

чі та зберігання знань. Мова – це сполучна 

ланка між національністю і її «аутентичніс-

тю»,  поряд з релігією, культурою та історі-

єю, вона є головною характерною рисою 

нації. Інша, не менш важлива функція мови  
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ція, мовні інструменти, управління.

глобаліза- 
  Ключові слова: менеджмент, комунікації, диґлосія в організаціях, білінгвізм, 

зацій різної форми власності.

комендацій  щодо  стратегії  розвитку  комунікаційної  політики  всередині  українських  органі- 
  Практична  значущість. Одержані  результати  було  використано  для  розроблення  ре- 

сті (великі промислові міста Дніпропетровської області).

вибірка була репрезентативною та об’єктивно представляла параметри генеральної сукупно- 
отримано  1007  відповідей  респондентів.  Цільова  аудиторія  визначалася  таким  чином,  щоб 
ної мови для спілкування, навчання та професійного розвитку було проведено опитування та 
інструменту в управлінні організаціями та вивчення суспільної думки, щодо найбільш бажа- 

  Новизна. В  ході  дослідження української  мови  як  інтеграційного  та  комунікаційного 
зору привабливості для носіїв у порівнянні з російською мовою.

раїнської  мови  за  роки  незалежності,  а  також  посилення  позицій  англійської  мови  з  точки 
глосії та відповідно до класифікації Фішмана. Відзначено зростання соціального статусу ук- 
ті.  Зроблено  спробу  оцінити  статус  української,  російської  та  англійської  мов  з  позицій  ди- 
сприйняття в українському суспільстві та застосування в організаціях різної форми власнос- 

  Результати. Були  визначені  позиції  української  та  російської  мов  з  точки  зору  їх 
раїнської мови як засобу комунікації у спілкуванні, навчанні та діловій діяльності.

тематичних блоків, подальший аналіз яких дав змогу отримати уявлення про сприйняття ук- 
  Під  час  дослідження  респондентам  було  поставлено  запитання,  що  стосувалися  трьох 

раних даних; методи кількісного підрахунку – задля опрацювання результатів опитування.

збирання інформації; загальнонаукові – індукція, дедукція, аналіз, синтез – для обробки зіб- 
методи  дослідження:  соціолінгвістичні – анкетування,  інтерв’ювання,  спостереження – для 

  Методологія дослідження. Для розв’язання поставлених завдань були використані такі 
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для національності – бути інструментом 

самоідентифікації особистості [7]. Люди, які 

говорять однією мовою, відчувають свою 

єдність і одночасно свою відмінність від 

інших людей. 

Важливим індикатором стану суспіль-

ства є те, якою мірою воно підтримує і сві-

домо пропагандує свою мову – або, навпаки, 

якою мірою воно готове від неї відмовитися, 

саме тому вивчення питання еволюції укра-

їнської мови як комунікаційного інструмен-

ту в сучасному українському суспільстві є 

актуальним та важливим з точки зору стано-

влення та розвитку самого суспільства. Це 

питання набуло особливої важливості після 

ухвалення Закону України «Про функціону-

вання української мови як державної», яким 

визначається статус української як єдиної 

державної, мови міжетнічного спілкування, 

функціонування якої забезпечується у пуб-

лічному просторі. Нова ситуація характери-

зується необхідністю впровадження у сферу 

управління державної мови, причому це 

стосується як корпоративного, так і третього   

сектору економіки, що потенційно має під-

вищити статус української та зробити її 

більш привабливою як засобу управлінських 

комунікацій між різними групами зацікав-

лених сторін в організаціях. 

Аналіз останніх досліджень і публі-

кацій. Громадський характер виникнення, 

розвитку та функціонування мови, соціальна 

диференціація мови відповідно з поділом  

суспільства на класи та соціальні відміннос-

ті у використанні мови у зв'язку з різномані-

тними сферами її застосування зумовлюють 

необхідність вивчення взаємовідносин мов в 

контексті концепції диглосії. Розробкою 

теоретичних аспектів з цього питання в колі 

питань соціолінгвістики займалися такі вче-

ні: Юрген Ясперс [8] та Дж. Фішманом [9], а 

серед українських  вчених питання  білінгві-

стичної та диґлосійної комунікації в органі-

заціях розглядалися у працях Яворської Г., 

Кочергана М. і Вишняк О. [1,2,7], де роль 

мови розглядалася у контексті її впливу на 

владу, культуру та соціологію суспільства. 

І для сучасних вчених це явище зали-

шається актуальним, незначна увага приді-

лялася вивченню української мови з точки 

зору її використання в сучасному українсь-

кому суспільстві в якості інструменту 

управлінської комунікації в контексті кон-

цепції диглосії. 

Формулювання мети статті. Дослід-

ження еволюції вербальних інструментів 

управлінської  комунікації в  контексті кон-

цепції диглосії та вивчення суспільної дум-

ки, щодо найбільш бажаної мови для спіл-

кування, навчання та професійного розвит-

ку.  

Виклад основного матеріалу дослід-

ження. Ситуація, коли  в суспільстві  одно-

часно використовуються дві мови є прита-

манною сучасній Україні. Така ситуація у   

лінгвістиці називається «диґлосія», вона не є 

чимось дивним чи виключним – свого часу 

аналогічний шліх пройшли тією або іншою 

мірою майже усі країни, які були частиною 

різних імперій, як в Європі, так і в інших     

частинах світу. Особливістю  такого  «пере-

хідного періоду» є збереження панівних по-

зицій носіїв мови колишньої імперії, як це 

було у міжвоєнній Чехословаччині з домі-

нуванням німецької мови у різних сферах 

суспільного життя, що пояснюється здобу-

тою освітою, сформованими традиціями, а 

також більш високим суспільним статусом 

тих громадян країни, які ототожнювали 

свою культуру з культурою колишньої мет-

рополії. Відповідно до праці соціолінгвіста 

Чарльза Ферґюсона [8], у випадку описаної 

взаємодії двох мов одна з них завжди має 

вищий статус – це так звана Н-мова (high-

language), а інша нижчий – L-мова. Зазви-

чай, Н-мова є мовою офіційних документів, 

урядових структур,  політичної та ділової 

еліти. Натомість, L-мова має поширену сфе-

ру застосування у повсякденному побуті та 

неформальній комунікаційній взаємодії, але 

обмежено застосовується в офіційній сфері 

[2].  

Особливість української ситуації у то-

му, що тривалий час, навіть за часів Незале-

жності, статус вищої (Н-мови) мала російсь-

ка, а сфера застосування української (L-

мови) обмежувалася побутовим спілкуван-

ням та частково етнографічно-

фольклористичною діяльністю. Протягом 

останніх     тридцяти років відбувалися ево-

люційні зміни такого статус-кво, проте ще 

донедавна більшість ділових видань були 

виключно російськомовними, а мовою біз-

несу досі залишається, переважно, російсь-
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ка. Зараз спостерігається процес, коли ста-

тус мов змінюється: де-юре Н-мовою визна-

чається українська, а де-факто російська 

продовжує зберігає за собою домінуючі по-

зиції у багатьох сферах суспільного життя 

[4]. 

Процес трансформації суспільства на 

засадах економіки знань є своєрідним відо-

браженням глобальних процесів, що поля-

гають у соціальній, політичній, економічній, 

культурній та технологічній інтеграції країн 

світу, а також – за сучасних умов – форму-

вання «центрів сили», навколо яких групу-

ються країни у формі регіональних чи  між-

державних об’єднань торговельного, полі-

тичного чи військового характеру. Промис-

лові ресурсовитратні виробництва все час-

тіше переміщуються за кордон, відбувається 

концентрація наукомістких підприємств в 

одних країнах та трудомістких в інших, від-

криваються нові ринки, трудові колективи 

стають більш полікультурними та менш мо-

ноетнічними. Сучасні глобалізаційні проце-

си ведуть до подальшого посилення взаємо-

залежності, пов'язаності, ослаблення кордо-

нів, що склалися історично між різними те-

риторіями. Процес глобалізації здійснюєть-

ся через створення глобальної мережі куль-

турних, в тому числі, і лінгвістичних кодів і 

повідомлень та виступає одним із  проявів  

інтенсифікації та розширення соціальних 

комунікацій. 

Слово «комунікація» – одне з багатьох 

іноземних слів, які в даний час широко вжи-

ваються в сучасному управлінському лекси-

коні. Воно походить від латинського слова 

communico, що означає «роблю загальним, 

пов'язую, спілкуюся», тому найбільш близь-

ким до нього за значенням є слово «спілку-

вання» [1]. З точки ж зору бізнесової прак-

тики комунікація є найважливішою складо-

вою управлінською діяльності – уявити собі 

управління без обміну інформацією між 

структурними підрозділами організації та її 

співробітниками просто неможливо. Специ-

фічність взаємодії людей в процесі їх жит-

тєдіяльності полягає в використанні мови, 

яка, будучи найважливішим засобом людсь-

кого спілкування, виступає також як знаряд-

дя     пізнання, як інструмент мислення. За-

вдяки цьому комунікація між людьми є най-

важливішим механізмом становлення люди-

ни як соціальної особистості, засобом впли-

ву суспільства на особистість, способом фо-

рмування світогляду, але також – причиною 

численних управлінських помилок та склад-

ностей при реалізації ділових трансакцій.  

Процес глобалізації, зокрема у сфері 

управління бізнесом, супроводжується дво-

ма синхронізованими, але різноспрямовани-

ми процесами нижчого рівня, які відомі нам 

як «конвергенція» та «дивергенція» культур 

[5]. У першому випадку, коли ми маємо 

справу з «конвергенцією», відбувається 

зближення та поєднання, «злиття» культур 

різних етносів та країн. Прикладами цього є 

поширення окремих мов (англійської, іспан-

ської, французької, російської) як засобів 

міжнародної комунікації, популярність пев-

них напрямів мистецтва (рок-музики, абст-

ракціонізму, постмодернізму), поширення 

технологій (інтернет, мобільний зв'язок, ди-

станційна робота та освіта), окремих товарів 

(джинси, алкогольні та безалкогольні напої). 

У іншому випадку, при «дивергенції» куль-

тур, відбувається загострення протиріч та 

відмінностей, зумовлених мовою, релігією, 

світоглядом або традиціями. Посилення від-

центрованих тенденцій у Великій Британії 

(референдум про незалежність Шотландії), 

загострення культурних та історичних супе-

речностей в Іспанії (прагнення каталонців 

до незалежності), політичні проблеми Бель-

гії, зумовлені протистоянням носіїв флама-

ндської та французької мов та подібність 

ситуації у Квебеку, де кількість прихильни-

ків незалежності на референдумі  1995 року 

сягнула  49,42%,  основну частину яких 

склали франкомовні канадці завжди впливає 

на підприємництво та управлінську діяль-

ність, оскільки зміна культурних настанов 

всередині організації та в її зовнішньому 

середовищі змушує керівників переглядати 

політику фірм, зокрема й корегувати власні 

підходи до комунікацій з працівниками гро-

мадськістю [3]. 

У роботі Ясперса [8] наводиться мат-

риця комбінування випадків  диглосії та  

білінгвізму, де квадрант 1  (Диглосія та білі-

нгвізм) описує організації, де переважна 

більшість учасників є білінгвами (двомов-

ними), які використовують кожну з двох 

мов у різних сферах (наприклад, в офіційній 
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комунікацій та при повсякденній робочій 

взаємодії).  

 

Таблиця 1  

Взаємозв’язок між білінгвізмом  

та диглосією 

 Диглосія + Диглосія - 

Білінгвізм + 1.Диглосія 

та білінгвізм 

2. Білінгвізм 

без диглосії 

Білінгвізм - 3. Диглосія 

без білінгві-

зму 

4.Ані дигло-

сії, ані білін-

гвізму 

Джерело: [8] 

 

Квадрант 2 (Білінгвізм без диглосії) 

описує ситуацію соціальних трансформацій, 

які Фішман [9] вважав ознакою боротьби 

носіїв L-мови за рівні права з носіями Н-

мови, коли дві колись відокремлені мови 

набувають рівного статусу, що супроводжу-

ється фонетичною, лексичною, семантич-

ною та навіть граматичною взаємодією між 

ними та призводить до виникнення зміша-

них варіантів мови, а домінуючого статусу 

набуває та мова, яка асоціюється з доміную-

чою силою, що виступає переможцем періо-

ду соціальних змін (подібна ситуація спо-

стерігається зараз в українських організаці-

ях, в яких вищого статусу набула саме укра-

їнська  мова, а  переважна більшість співро-

бітників володіють  рівною мірою обома 

мовами. 

Третій квадрант  (Диглосія без білінг-

візму) описує ситуацію, коли в силу різних 

обставин, наприклад інтернаціоналізації 

ділової діяльності, в організації об’єднано 

дві групи, наприклад топменеджерів-

експатріантів або топменеджерів-вихідців з 

третіх країн, з одного боку, та місцевих 

співробітників – з іншого. У цій ситуації 

кожна із зазначених груп користується вла-

сною мовою, проте мова топменеджерів-

іноземців має вищий статус і за умовчанням 

є мовою спілкування у міжнародному коле-

ктиві компанії.  

Що ж стосується останнього квадран-

ту, то він описує малоймовірний варіант 

наявності в організації гомогенного мовного 

середовища, де немає ані співробітників-

білінгвів, ані будь-яких груп працівників 

різного соціального статусу, що користу-

ються різними мовами: у сучасних умовах 

глобалізації та активної міграції робочої 

сили між країнами уявити  собі таку  одно-

рідну організацію дуже складно. 

Реалізація комплексу заходів з управ-

ління організацією в умовах змін, зумовле-

них дивергенцією, завжди спиратиметься на 

використання мовних інструментів. Як за-

значає Р. Д. Льюїс, мова менеджменту зав-

жди має свої [5] невиправдані відмінності 

або обмеження, що послаблюють або зво-

дять нанівець  користування  людиною  пра-

вами, закріпленими в  міжнародно-правових  

доку-ментах або внутрішньому законодав-

стві, через особливості сприйняття людиною 

інформації у різних системах її кодування. 

У деяких випадках це може призводи-

ти до проявів мовної дискримінації, коли 

недостатнє володіння домінуючою (де-

факто) мовою у певній організації, суспіль-

ній групі або у певній  країні призводить до 

обмеження  можливостей професійного зро-

стання людини, ускладненого доступу до 

інформації або до необхідності зміни мови 

для підлаштування під домінуючу групу. 

Держава має привілей визначати ту 

мову для використання у публічній сфері, 

яку вона вважає необхідною для виконання 

комунікаційної та інтеграційної функцій, 

володіючи правом накладати зобов'язання 

на суб'єктів права спілкуватися з державни-

ми органами тільки цією мовою. 

 Натомість недержавні організації, як і 

приватна сфера життя людей, зазвичай за-

лишаються менш відкритими для офіційних 

мов протягом тривалого часу, аж доки кіль-

кість носіїв офіційної мови не  становитиме  

переважної більшості, а володіння Н-мовою 

гарантуватиме її носію вищий соціальний 

статус та отримання більш широких можли-

востей для професійного зростання.  

Саме в силу цього фактору пропонова-

ний ліберальний  варіант   конкуренції двох 

мов, коли носії самостійно оберуть більш 

зручний для себе інструмент комунікації як 

в організації, так і поза нею, не витримує 

критики, бо у випадку квадранту 2 це приз-

веде до збереження панівного становища  

формальної L-мови (російської у  випадку 

нашої країни).  

Поліваріантність мов в українських 

умовах може призвести (див. табл .1) до не-

бажаного варіанту 3 (диглосія без білінгвіз-
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му), коли сфера застосування української 

мови буде скорочуватися, а сама вона буде 

витіснятися зі сфери активного вжитку, пос-

тупаючись іноземним мовам, у першу чергу 

російській, натомість більш бажаним варі-

антом залишається 1, де українська зберігає 

за собою статус Н-мови та поступово поши-

рюється на недержавні організації та нові 

сфери життя людини, зокрема й непублічне 

спілкування.  

В роботі в ході дослідження україн-

ської мови як комунікаційного інструменту 

в управлінні та бізнесі та вивчення суспіль-

ної думки, щодо найбільш бажаної мови для   

спілкування, навчання та професійного роз-

витку було проведено опитування та отри-

мано 1007 відповідей респондентів. 

Достовірність статистичних висновків 

і змістовна інтерпретація результатів зале-

жала від репрезентативності вибірки, тобто 

повноти та адекватності уявлення властиво-

стей генеральної сукупності, по відношенню 

до якої цю вибірку можна вважати предста-

вницької. Вивчення статистичних властиво-

стей сукупності у роботі було організовано 

за допомогою вибіркового спостереження, 

тобто обстеження не всіх одиниць дослі-

джуваної сукупності, а тільки його частини.  

Завданням нашого дослідження було 

визначення позиції української та російської 

мов з точки зору їх сприйняття в україн-

ському суспільстві. Цільова аудиторія ви-

значалася таким чином, щоб вибірка була 

репрезентативною та об’єктивно представ-

ляла параметри генеральної сукупності (ве-

ликі промислові міста Дніпропетровської 

області).  

Для того, щоб результати  ймовірніс-

ної  вибірки найбільш повно могли відобра-

жати думку якомога більшої групи населен-

ня як за якісними, так і кількісними параме-

трами, нами було визначено опитувану гру-

пу та визначено її склад за такими парамет-

рами, як: 

1) вікова категорія: 19…70 років; 

2) освіта: середня повна, вища; 

3) стать: чоловіча/жіноча;  

4) соціальний статус: студенти, наймані 

працівники, власники бізнесу. 

Під час проведення дослідження рес-

пондентам було поставлено питання, пред-

ставлені в таблиці 2, подальший аналіз яких 

дав змогу отримати уявлення про місце ук-

раїнської мови у спілкуванні, навчанні та 

професійному розвитку населення України. 

 

Таблиця 2 

Питання респондентам для вивчення 

 суспільної думки 

№ 

п/п 

Поставлене запитання 

1 Якою мовою ви розмовляєте в побуті? 

2 Якою є основна мова, якою ви корис-

туєтесь під час навчання та роботи? 

3 Якою була би бажана для вас мова 

спілкування під час навчання та робо-

ти? 

4 Яка мова є найбільш перспективною у 

професійній діяльності та особистому 

житті з вашої точки зору? 

5 Мова, якою ви отримуєте інформацію 

про події в країні та у світі? 

6 Мова, яка є найбільш необхідною для 

вашого професійного розвитку? 

7 Яка мова найбільше потребує підтри-

мки свого розвитку та функціонуван-

ня? 

8 Яка мова є основною для керівників 

під час роботи з підлеглими? 

9 Яку мову, на вашу думку, повинні ви-

користовувати керівники під час робо-

ти з підлеглими? 

10 Використання якої мови забезпечує 

престижність її носію? 

 

В результаті аналізу відповідей вибір-

ки було отримано наступний розподіл від-

повідей, який зображено на рис. 1.  
 

Рис. 1. Розподіл відповідей дослідження 

щодо використання української, англійської 

та російської мов 
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Гістограма свідчить, що  більшість ре-

спондентів вибірки віддала перевагу росій-

ській мові, але більш детальній аналіз відпо-

відей дозволив дійти інших висновків щодо 

використання мов. Усі питання, що були 

поставлені респондентам, були розділені на 

тематичні блоки (табл. 3), детальний розгляд 

відповідей за якими дозволив дійти виснов-

ків щодо сфер використання мов. 

 

Таблиця 3 

Тематичні блоки питань респондентам 

Побутові комунікації: 

1. Якою мовою ви розмовляєте в побуті? 

2. Якою є основна мова, якою ви користує-

тесь під час навчання та роботи? 

3. Якою була би бажана для вас мова спіл-

кування під час навчання та роботи? 

Комунікації для розвитку: 

4. Яка мова є найбільш перспективною у 

професійній діяльності та особистому житті 

з вашої точки зору? 

6. Мова, яка є найбільш необхідною для ва-

шого професійного розвитку? 

7. Яка мова найбільше потребує підтримки 

свого розвитку та функціонування? 

10. Використання якої мови забезпечує пре-

стижність її носію? 

Офіційні комунікації: 

5. Мова, якою ви отримуєте інформацію про 

події в країні та у світі? 

8. Яка мова є основною для керівників під 

час роботи з підлеглими? 

9. Яку мову, на вашу думку, повинні вико-

ристовувати керівники під час роботи з    

підлеглими? 

 

У тематичному блоці питань щодо 

офіційних комунікацій більшість віддала 

перевагу українській мові, що є свідоцтвом 

зростання  у суспільстві за роки незалежно-

сті її соціального статусу та отримання соці-

альних та економічних переваг для її носіїв 

у порівнянні з російською. Утім формально 

декларований статус української як Н-мови 

залишається недосяжним через значне пану-

вання російської мови у багатьох сферах 

через інерційність свідомості носіїв мови.  

З огляду на відповіді, які стосувалися 

тематичного блоку питань щодо комуніка-

цій розвитку, виявилось, що володіння анг-

лійською сприймається членами українсько-

го суспільства як певний «соціальний ліфт», 

а сама українська вважається мовою, яка 

домінуватиме в основних сферах вже у се-

редньостроковій перспективі,  нехай і дещо 

поступаючись російській за поширеністю. 

Висновки. 1. В умовах глобалізації 

мова залишається дієвим засобом збережен-

ня культури, цінностей та світосприйняття 

людини, забезпечуючи  відчуття  сталості 

під час постійних змін. До того ж, мова є 

одним з головних засобів вираження свідо-

мості людини, відображаючи ті соціально-

економічні та політичні процеси, які відбу-

ваються у суспільстві.  

2. Зараз українська мова знаходиться 

на етапі зміцнення свого соціального стату-

су, коли  володіння нею для фахівців має 

стати передумовою успішної роботи і кар'є-

рного зростання. Проте процес посилення її 

статусу в умовах глобалізації має відбувати-

ся паралельно із заміщенням  домінуючих 

позицій російської мови на користь англій-

ської у сфері управління та адміністрування.  

3. Слабкі позиції української мови в 

недержаному секторі актуалізують питання   

розробки комплексу заходів з захисту інте-

ресів тих громадян, які є її  носіями за прин-

ципом «позитивної дискримінації».  

4. Мова залишається одним із найваж-

ливіших інструментів організаційної інтег-

рації, дозволяючи формувати спільне бачен-

ня у колективах,  визначати  сприйняття  

реальності та долати соціокультурні переш-

коди, зумовлені семантикою та культурними 

відмінностями. 

5. Довгострокова комунікаційна полі-

тика українських організацій різних форм 

власності має враховувати статус українсь-

кої як Н-мови та бути спрямованою на до-

помогу співробітникам, зокрема й інпатріа-

нтам та вихідцям з третіх країн, на оволо-

діння нею, оскільки це гарантуватиме ство-

рення сильної організаційної культури та 

забезпечуватиме позитивне сприйняття ор-

ганізацій з боку  суспільства.  
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EVOLUTION OF VERBAL INSTRUMENTS OF MANAGEMENT COMMUNICATION 
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         Methods. The following research methods were used to solve the set tasks: sociolinguistic – 

questionnaires, interviews, observations – to gather information; general scientific induction, deduc-

tion, analysis, synthesis – for processing the collected data; methods of quantitative calculation – to 

process the results of the survey. During the survey, respondents were asked questions about three 

thematic blocks, further analysis of which gave an idea of perception of the Ukrainian language as a 

means of communication in socializing, education and business. 

         Results. The positions of the Ukrainian and Russian languages in terms of their perception in 

Ukrainian society and their use in organizations of various forms of ownership were determined. An 

attempt is made to assess the status of Ukrainian, Russian and English languages from the stand-

point of diglossia and according to Fishman's classification. There has been an increase in the social 

status of the Ukrainian language over the years of independence, as well as the strengthening of the 

English language in terms of attractiveness to native speakers compared to Russian. 

         Novelty. In the course of researching the Ukrainian language as an integration and communi-

cation tool in the management of organizations and studying public opinion on the most desirable 

language for communication, learning and professional development, a survey was conducted and 

1,007 responses were received. The target audience was determined in such a way that the sample 

was representative and objectively represented the parameters of the general population (large in-

dustrial cities of Dnipropetrovsk region). 

         Practical value. The obtained results were used to develop recommendations for the strategy 

of communication policy development within Ukrainian organizations of various forms of owner-

ship. 

         Keywords: management, communications, diglossia in organizations, bilingualism, globaliza-

tion, language tools. 
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