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Зміст анотації 

 

У дисертації розроблено нові наукові положення, які в сукупності 

дають змогу розв’язати актуальне наукове завдання в галузі науки 281 – 

публічне управління та адміністрування щодо теоретичного й практичного 

обґрунтування напрямів удосконалення механізмів формування і реалізації 

державної мовної політики в Україні. 

У роботі досліджено етапи становлення й розвитку державно-правових 

засад формування державної мовної політики в Україні, розкрито її зміст та 

охарактеризовано основні складові; проаналізовано сучасний стан 

організаційно-правового забезпечення і обґрунтовано комплексний механізм 

формування та реалізації державної мовної політики в Україні; узагальнено 

світову практику провадження мовної політики в поліетнічних країнах та 

виокремлено за результатами соціологічного дослідження основні проблеми 

регулювання мовних відносин в Україні; запропоновано підходи для 

вдосконалення окремих механізмів реалізації державної мовної політики на 

регіональному й місцевому рівнях, у тому числі з використанням 

маркетингових технологій, а також укладено рекомендації для вдосконалення 

мовнокомунікативної компетентності представників публічної сфери 

управління за професійним спрямуванням. 

У дисертації обґрунтовано комплексний механізм формування та 

реалізації державної мовної політики в Україні, який: по-перше, забезпечить 

формування та реалізацію основних складових державної мовної політики: 

політики регулювання мовних відносин у державі й захисту мовних прав 

громадян, а також політики розвитку, захисту й забезпечення 



функціонування української мови як державної; по-друге, складається з 

таких основних елементів – конкретних механізмів публічного управління: 

політичного, нормативно-правового, організаційного та соціального; по-

третє, базується на принципах наукового обґрунтування, об’єктивності, 

цілісності, узгодженості та чіткої координованості дій; по-четверте, здатен 

забезпечити реалізацію державної мовної політики на всіх рівнях управління. 

У роботі запропоновано вдосконалення механізмів реалізації державної 

мовної політики на регіональному й місцевому рівнях шляхом обґрунтування 

підходів та методів підвищення їхньої функціональності, серед яких 

програмно-цільовий метод, метод проєктного менеджменту, передачі 

делегованих повноважень та ін.; розширено методичний арсенал органів 

публічної влади для формування та реалізації державної мовної політики, 

який доповнений маркетинговими технологіями («мовний маркетинг», 

брендинг/ребрендинг, соціальна реклама, пабліситі) як методами 

пропагування і популяризації української мови як державної; удосконалено 

процес підвищення рівня мовнокомунікативної компетентності 

представників публічної сфери за професійним спрямуванням через 

застосування людиноцентричного, компетентнісного, професійно 

орієнтованого підходів до його організації.  

У дисертації дістало подальшого розвитку дослідження та узагальнення 

проблем реалізації мовної політики через проведення соціологічних 

опитувань для розробки практичних пропозицій щодо напрямів її 

вдосконалення; окреслення проблем «мовного аспекту глобалізації» у зв’язку 

з інтенсивним процесом європейської інтеграції України як пріоритетним 

орієнтиром її розвитку; дослідження історично зумовлених причин існування 

в державі двомовності, конфліктних мовних ситуацій, протистояння 

введенню нових норм захисту української мови як державної тощо з метою 

вироблення стратегії м’якої протидії цим суспільним явищам. Уточнено 

поняття «державна мовна політика України», «механізм реалізації державної 

мовної політики», які у формулюваннях доповнені напрямом забезпечення 

захисту та розвитку української мови як державної. 

Ключові слова: державна мова, нація, державна мовна політика в 

Україні, механізми формування та реалізації держаної мовної політики, 

«мовний маркетинг», брендинг/ребрендинг мови, мовнокомунікативна 

компетентність, популяризація української мови як державної.  



 

ABSTRACT 

 

Bigari M. I. Mechanisms of state language policy formation and 

implementation in Ukraine. – Qualifying scientific work on the rights of the 

manuscript. 

The dissertation on competition of a scientific degree "doctor of philosophy 

on public management and administration" on a specialty 281 "Public 

Management and Administration". – Kharkiv Regional Institute of Public 

Administration of the National Academy of Public Administration under the 

President of Ukraine, Kharkiv, 2021. 

 

Abstract content 

 

The dissertation develops new scientific provisions, which allow to solve the 

current scientific problem in the field of science 281 – public management and 

administration on the theoretical and practical justification of ways to improve the 

mechanisms of state language policy formation and implementation in Ukraine. 

The stages of state and legal bases formation and development of state 

language policy formation in Ukraine are investigated in the work, its maintenance 

is revealed and the basic components are characterized; the current state of 

organizational and legal support is analyzed and the complex mechanism of 

formation and implementation of the state language policy in Ukraine is 

substantiated; the world practice of conducting language policy in polyethnic 

countries is generalized and the main problems of language relations regulation in 

Ukraine are singled out according to the results of sociological research; 

approaches for improvement of separate mechanisms of state language policy 

realization at regional and local levels are offered (including using of marketing 

technologies) and also recommendations for improvement of speech-

communicative competence of public authorities representatives on a professional 

direction are concluded. 

The dissertation substantiates the complex mechanism of state language 

policy formation and realization in Ukraine which: first, will provide formation and 

realization of the basic components of the state language policy: policy of language 

relations regulation and protection of citizens' language rights, and also policy of 



development, protection and maintenance functioning of the Ukrainian language as 

the state language; secondly, it consists of the following main elements – specific 

mechanisms of public administration: political, regulatory, organizational and social; 

third, it is based on the principles of scientific substantiation, objectivity, integrity, 

coherence and clear coordination of actions; fourth, it is able to ensure the 

implementation of state language policy at all levels of government.  

The paper proposes the improvement of mechanisms for the implementation 

of state language policy at the regional and local levels by substantiating 

approaches and methods of improving their functionality, including the program-

target method, the method of project management, the transfer of delegated powers 

etc.; the methodical arsenal of public authorities for the state language policy 

formation and implementation has been expanded, which is supplemented by 

marketing technologies (language marketing, branding / re-branding, social 

advertising, publicity) as methods of promoting and popularizing the Ukrainian 

language; the process of increasing the level of linguistic and communicative 

competence of public authorities representatives in the professional direction 

through the application of human-centered, competence-based, professionally 

oriented approaches to its organization has been improved. 

In the dissertation there was a further development of research and 

generalization of problems of language policy realization through carrying out of 

sociological interrogations for development of practical offers concerning 

directions of its improvement; outlining the problems of the "linguistic aspect of 

globalization" in connection with the intensive process of Ukraine's European 

integration as a priority development landmark; study of historically determined 

reasons for the existence of bilingualism in the state, conflict language situations, 

opposition to the introduction of new norms of Ukrainian language protection (as 

the state language) etc. in order to develop a strategy of soft counteraction to these 

social phenomena. The concepts of "state language policy of Ukraine", 

"mechanism of state language policy realization" are specified, which in the 

formulations are supplemented by the direction of ensuring the protection and 

development of the Ukrainian language as the state language. 

Key words: state language, nation, state language policy in Ukraine, 

mechanisms of state language policy formation and implementation, "language 

marketing", language branding / re-branding, language communicative 

competence, popularization of Ukrainian language as state language. 
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