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Анотація. 

У статті розглянуто механізм формування та реалізації мовної політики в Україні. Визначені заходи 

для збереження української мови як державної, яка виконує консолідуючу роль у суспільстві. Виявлено 

шляхи реалізації державної мовної політики і фактори, що впливають на мовну ситуацію. 

Abstract. 

The article considers the mechanism of formation and implementation of language policy in Ukraine. 

Measures have been identified to preserve the Ukrainian language as the state language, which plays a consoli-

dating role in society. The ways of realization of the state language policy and the factors influencing the language 

situation are revealed.  
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Мова – найважливіша ознака національної са-

моідентифікації не тільки людини та її духовної ку-

льтури, а й держави в цілому. Саме тому в системі 

державних пріоритетів мовна політика мусить посі-

дати чільне місце. Її стратегічним завданням поряд 

із гарантуванням мовних прав людини є утвер-

дження суспільної злагоди і політичної стабільно-

сті, забезпечення єдності і зміцнення української 

держави. Визначаючи державну мовну політику 

України, можна виділити лише два критерії оціню-

вання тих пропозицій, які вносяться щодо мовного 

питання. Перший – чи сприяють вони міжетніч-

ному миру, який у нашій країні ще нікому не вда-

лося порушити, хоча спроби були. Другий – чи 

сприяють вони формуванню єдиної української 

громадянської нації. 

Необхідно відзначити, мовне питання в Укра-

їні постійно перебуває в епіцентрі уваги, і це стосу-

ється не лише наукових кіл. Різні фактори форму-

вання державної мовної політики є предметом роз-

гляду та об’єктом вивчення як мовнозначних, так і 

політичних наук, що відображено в працях вітчиз-

няних і зарубіжних учених, зокрема: І.Кураса, 

О.Куця, І.Лопушинського, Л.Масенко, Н.Мечков-

ської, Л.Нагорної, О.Сербенської, Ю.Шевельова, 

Ж.Шевчук, Л.Щерби, Г. Янковська, В. Заболоць-

кий, Н. Попович, Є. Ткаченко, О. Сергеєва, Ю. 

Куц,І. Лопушинський, Т. Ковальова, П. Редін та 

інші. Це стосується і наукового доробку молодих 

вчених, таких як: Л. Белей, Д. Власенко, Г. Панче-

нко, та інші. Виникають креативні підходи до під-

няття престижу державної мови та надання їй нової 

привабливості. Це, своєю чергою, доводить актуа-

льність і невичерпність цієї проблематики. Науко-

вці аналізують не тільки взаємовплив мови і суспі-

льства, стан мовної політики, але й її реалізацію за 

допомогою державних механізмів. Так, І.Курас, ви-

значаючи здобутки і проблеми державної мовної 

політики України, формує основні подальші тенде-

нції її розвитку в сучасному українському суспіль-

стві. Автор вбачає, що основна парадигма полягає в 

подальшому укріпленні ролі української мови як 

державної. [6] 

Історично так склалось, що Україна належить 

до поліетнічних або багатонаціональних держав, на 

відміну від деяких європейських країн, історія фор-

мування етнічної структури населення яких виріз-

нялася тенденціями моноетнічного спрямування. 

Складність сучасної мовної ситуації в Україні є ло-

гічним наслідком довготривалої боротьби, яка ве-

лась із українською ідентичністю, державністю, 

мовою. О. Сергєєва відзначає, що певна напруже-

ність мовної ситуації в Україні з її лінгвістичним 

ландшафтом зумовлена мовною політикою мину-

лих часів, яка запроваджувалась насильницьким 

шляхом. Тому вдосконалення мовних відносин по-

требує компенсації лінгвістичних втрат, активного 

просування української мови державними структу-

рами, її поширення в освітній сфері тощо. [14] 

Для позначення основної мови в більшості 

країн використовують термін “державна мова” або 

“офіційна мова”. У науковій літературі існують рі-

зні думки щодо розрізнення чи ототожнення цих 

понять. Так, Г. Янковська вважає, що в українсь-

кому законодавстві використання терміна “офі-

ційна мова” у значенні “державна мова” є небажа-

ним явищем, адже суперечить принципу єдності за-

конодавчої термінології, за яким, принаймні, хоча б 

у межах одного нормативно-правового акту одне й 
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те ж правове поняття прийнято називати одним 

юридичним терміном, а різні поняття – різними те-

рмінами. [18] Водночас узагальнення конституцій-

них актів країн світу дало підстави В. Заболоцькому 

стверджувати, що терміни “державна мова” і “офі-

ційна мова” в основних законах закріплюються як 

тотожні. Пропонує не розрізняти ці поняття і Кон-

ституційний Суд України, який визначає, що “під 

державною (офіційною) мовою розуміється мова, 

якій державою надано правовий статус обов’язко-

вого засобу спілкування у публічних сферах суспі-

льного життя”. [2] 

Мовна політика як складова національної без-

пеки України – це державницька ідеологія та узго-

джені з нею дії, зорієнтовані на вирішення існую-

чих мовних проблем. Здійснення державою певних 

заходів, покликаних сприяти захисту мови титуль-

ного етносу, підтримувати та популяризувати но-

рми української літературної мови, забезпечувати 

досягнення мовного консенсусу, повинно відбува-

тися з урахуванням деяких засадничих моментів. 

Серед обов’язкових критеріїв визначають такі: 

– природність мови (мова має бути такою, що 

зародилася, розвивається і функціонує разом із на-

родом, якому вона належить, а не створеною шту-

чно);  

– розвиненість мови (мова має бути літератур-

ною, тобто унормованою формою загальнонарод-

ної мови, якій притаманні такі ознаки: усна та писе-

мна форми, багатофункціональність, стильова роз-

галуженість, великий словниковий запас, 

унормованість (кодифікованість);  

– поширеність мови (мова має бути пошире-

ною або на всій території держави або на значній її 

території, повинна функціонувати у всіх сферах су-

спільства тощо). [9]. 

До додаткових критеріїв виокремлення певної 

мови з-поміж інших мов, які не для всіх країн є ви-

значальними, належать такі:  

– мова титульної нації (мова тієї частини насе-

лення держави, відповідно до національності якої і 

названа ця держава);  

– мова корінного народу (мова народів, які 

проживали на території держави споконвіку, іноді 

їх ще називають автохтонними). 

У своїх наукових працях Т. Ковальова зазна-

чає, що здебільшого всі існуючі визначення терміна 

державної мовної політики характеризуються 

двома основними ознаками: 

 1) мовна політика є частиною національної 

політики певної держави; 

 2) мовна політика – це сукупність заходів, 

спрямованих на певний мовний розвиток (уведення 

нових або збереження старих мовних норм, уніфі-

кація і стандартизація літературних форм, реформи 

в галузі орфографії і пунктуації тощо) [5]. 

 До актуальних завдань державної мовної полі-

тики належить упровадження мовного планування, 

спрямованого на захист і підтримку державної 

мови, на перспективу майбутнього подолання де-

формацій постколоніального мовно-культурного 

розвитку країни: 

1) забезпечення всебічного розвитку та функ-

ціонування української мови як державної в усіх 

сферах суспільного життя на всій території України 

шляхом прийняття нового закону про статус держа-

вної мови в країні; 

2) стимулювання визнання й поваги всього 

українського суспільства до державної мови і мов 

усіх національностей, які проживають в Україні; 

3) чітке визначення в законодавстві України 

понять «державна мова», «національна мова», «рі-

дна мова», «національна меншина», «місця контак-

тного проживання», «етнічна меншина», «корінний 

народ», тощо; 

4) гарантування повної та рівноправної участі 

громадян України, які належать до різних етномов-

них спільнот, у всіх сферах життя українського су-

спільства; 

5) визнання багатоетнічного характеру укра-

їнського суспільства. 

Пріоритетом мовної політики в сучасній Укра-

їні має бути утвердження і розвиток української 

мови як державної – визначального чинника і голо-

вної ознаки ідентичності української нації, яка істо-

рично проживає на території України, становить 

абсолютну більшість її населення, дала офіційну 

назву державі і є базовим системоутворюючим 

складником української державності. Основними 

складовими державної мовної політики можна вва-

жати такі: політика розвитку, захисту та забезпе-

чення функціонування державної мови; націона-

льна політика захисту мовних прав. [12] 

Висновки. Основними складовими державної 

мовної політики можна вважати такі: політика роз-

витку, захисту та забезпечення функціонування 

державної мови; національна політика захисту мо-

вних прав. Мовна політика повинна бути не лише 

проголошеною, а й відображатися у програмах дія-

льності Уряду, національних, державних, регіона-

льних та галузевих програмах, концепціях, основ-

них напрямах і сценаріях розвитку, планах законо-

творчої діяльності, державному бюджеті тощо. 

Отже, сучасний стан державної мовної полі-

тики характеризується недосконалістю правової 

бази та гострою потребою оновлення концептуаль-

них підходів у вирішенні мовних проблем. Розроб-

лені на сьогодні науковцями та громадсько-політи-

чними діячами проекти враховують український та 

світовий досвід регулювання мовного простору, де-

талізують механізми просування української мови 

у найрізноманітніших сферах, а відтак потребують 

негайної ратифікації. Водночас залишаються недо-

статньо розробленими такі перспективні напрямки 

державної мовної політики, як забезпечення конку-

рентоспроможності української мови у сфері біз-

несу, запровадження пільгового оподаткування для 

україномовної друкованої продукції, розробка сис-

теми моніторингу етномовних процесів в країні, 

оприлюднення результатів державної мовної полі-

тики на щорічних всеукраїнських слуханнях з фун-

кціонування та розвитку української мови. 
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