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ІННОВАЦІЙНІ ЯВИЩА В СИСТЕМІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА 
ТЕНДЕНЦІЇ ЇЇ РОЗВИТКУ 

 
Загальновідомо, що осердям кожної нації є мова. Якщо не буде 

рідної мови, то нація розпорошиться між сильнішими етносами, які 
шанують свою мову, плекають і оберігають її. Народи – поневолювачі 
передовсім намагалися в поневолених народів відібрати мову, посіяти в 
них релігійний розбрат, якщо це вдалося, ворог легко овлодівав здобиччю, 
знекровлював її духовно, а потім уже й фізично, причому на довгі роки. 
Для відновлення національної самобутності, повернення до своєї 
праматеризни потрібні не роки, навіть не десятиліття, а віки. Така вже 
діалектика людського буття, така вже страшна плата за втрату зв’язку з 
родом своїм. 

Упродовж останніх десятиліть відновилося давнє змагання за 
лідерство між наддніпрянською і західноукраїнською мовними 
традиціями. Особливої, на думку професора Ю. Шевельова є «діалектна 
многословність» української літературної мови [3, с. 83, 147]. 

Аналізуючи сучасний стан української мови , мовознавці акцентують 
увагу на масовому проникненні іншомовних слів у її мовно-інформаційний 
простір. 

Провідною тенденцією в розвитку лексичної та граматичної систем 
сучасної літературної української мови стає розподібнення з російською 
мовою. 

Загальне зростання кількості конкурентних варіантів [2, с. 85–104] 
несе в собі елементи не лише позитивного (повернення в ужиток 
органічних українських одиниць), але й негативного (дестабілізація мовної 
норми) впливу на мовну систему й мовну ситуацію. За цих обставин 
зростає потреба в продуманій і виваженій мовній політиці в галузі 
нормотворення й регулювання інноваційних явищ у системі літературної 
мови. Динамічні зміни в розвитку української наукової та фахової мови, 
що загалом справляють позитивний вплив на мовне життя 
нації,супроводжуються й певними ускладненнями. Найпомітнішим серед 
них є зростання дублетності. В ідеалі термін має бути недвозначним і 
безваріантним. Однак частина укладачів термінологічних словників 
розглядає сучасний стан української професійної мови як перехідну стадію 
на шляху до її цілковитого очищення від сторонніх нашарувань. Вони 
свідомо йдуть на лексографічну фіксацію дублетних варіантів (підшипник 
– вальниця, болт – прогонич) з тим, щоб остаточно термін усталився 
шляхом природного відбору , витіснивши свого конкурента. 

Найпродуктивнішим джерелом інноваційних явищ останнього 
двадцятиліття стало інтенсивне проникнення в систему української мови 



англізмів. Це міжнародне явище, викликане, насамперед, глобалізацією, 
супутником якої в більшості країн є дво- чи багатомовність. Воно 
позначається на словниковому складі мови, на її морфології та синтаксисі і 
частково – на звуковій системі. Мовна інтервенція здійснюється через такі 
середовища, як телебачення й радіо, преса, масова культура, інтернет, 
інформаційне обслуговування споживчого ринку, зокрема рекламу. 

Сферами найширшого проникнення англізмів є молодіжний жаргон: 
(крейзуха, хелпонути), ділове мовлення працівників іноземних 
представництв та українських фірм чи організацій, що підтримують з ними 
регулярні ділові контакти (аплікація, дедлайн, кешнути), політичний 
лексикон (саміт, лідер), науково-технічна термінологія (інтерфейс, 
дифракція), лексикон масової культури, модної індустрії, дизайну тощо 
(фронтмен, рімейк, сіквел). 

Основними причинами масового притоку лексичних запозичень є: 
1) потреба в найменуванні нового об’єкта, явища (пентхауз, 

маркетинг); 
2) потреба в розмежуванні змістовно близьких, проте відмінних 

понять (паб, фаст фуд, лаунж – бар); 
3) наявність в англійській мові розгалужених терміносистем, що 

активно впливають не тільки на професійне мовлення, але й на 
загальномовну практику (браузер, гігабайт, інетерфейс, стрімер); 

4) Соціально-психологічні причини: сприйняття іншомовного слова 
як престижнішого: спікер «голова представницького органу влади»; 

5) дія принципу мовної економії, що виявляється в конкуренції 
стислих номінативних одиниць англійської мови із менш компактними 
слов’янськими назвами: юзер «користувач», байк «велосипед»; 

6) Українсько-англійський білінгвізм чи частковий білінгвізм 
представників певних соціальних прошарків і пов’язана з ним практика 
спонтанного перемикання кодів; 

7) тенденція до розподібнення з російською мовою та пошук 
альтернативи цій мові як джерелу інновацій (гелікоптер замість вертоліт, 
мапа замість карта тощо). 

Більшість запозичень потрапляє до української мови шляхом 
транскрипції англійського прототипу, тобто імітації звукової форми 
англійського слова: його записують українськими літерами (хотдог, 
рімейк, сіквел). Рідше використовується транслітерація – імітація графічної 
форми (ксерокс, дербі, клерк). Менш поширеним способом запозичення є 
калькування одиниці. 

Іншомовні лексичні вкраплення створюють сприятливий грунт для 
проникнення граматичних англізмів. Найпомітнішим явищем є 
невідмінюваність слів, що зберігають англійську орфографію. 

З кінця 1980-х років в Україні стали доступними діаспорні видання 



та періодика, почастішали особисті зустрічі з заокеанськими українцями. 
Мовна практика діасплори також почала справляти вплив на мову в 
Україні. Значна інтенсивність іншомовних запозичень, інноваційних явищ 
різноманітного походження, частина яких потрапляє в текст в 
орфографічно неадаптованому вигляді, розхитує мовну норму, знижує 
поріг чутливості до її порушень. Водночас цей процес дає значний імпульс 
оновленню й збагаченню лексичного складу української мови, розвиткові 
словотвірної й граматичної систем, загальному зростанню її ресурсу та 
розширенню функціальної сфери. 
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