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АНОТАЦІЯ 

 

Бігарі М. І. Механізми формування та реалізації державної мовної 

політики в Україні. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії з 

публічного управління та адміністрування за спеціальністю 281 «Публічне 

управління та адміністрування». – Харківський регіональний інститут 

державного управління Національної академії державного управління при 

Президентові України, Харків, 2021.  

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 
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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, 
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«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 
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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. 
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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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ВСТУП 

 

Сьогодні, як ніколи, в нашій державі гостро стоїть питання про 

формування цивілізаційного й національного (як політичного поняття) 

самоусвідомлення кожного українця громадянином Української держави. 

Самосвідомість українців повинна бути такої сили, щоб досягти єдності.  

Питання розвитку та функціонування української мови як державної 

для України сьогодні знаходиться в площині діалектики етнічної та 

політичної націй. Одним із важливих показників сформованості 

громадянської самосвідомості є шанобливе ставлення до державної 

(української) мови як однієї з важливих націєтворчих, об’єднавчих і 

державотворчих основ. Шанобливе, а не зневажливе, бо останнє є 

деструктивним чинником державотворення в усі часи. 

Українська держава – поліетнічна. Відповідно до цивілізаційних 

стандартів у таких державах, у більшості випадків, державною, або 

офіційною, визнається мова титульної нації. Тому державною мовою України 

є українська. Це закріплено Конституцією України (стаття 10). Відповідно, 

кожен громадянин Української держави, незалежно від національного 

походження, повинен знати державну мову і спілкуватися нею у визначених 

Законом України "Про забезпечення функціонування української мови як 

державної" сферах, мовленнєвих ситуаціях.  

З огляду на це визначальним принципом мовної політики, а отже, і 

механізмів її формування як складової державної політики України, є 

принцип "державна мова (українська) – це дія, функція" (не пам’ятник). Тому 

в органах державного управління, публічного управління та адміністрування, 

органах місцевого самоврядування, де головною їх функцією є функція 

спілкування (комунікативна), і вживання її (української мови) є обов’язковим 

як повноцінне й незворотнє утвердження державної мови в усіх сферах 

суспільного життя. Відтак головною метою механізмів формування 
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державної мовної політики є формування свідомого україномовного 

громадянина. 

Механізми формування державної мовної політики та її реалізації тісно 

пов’язані з етапами і принципами формування державного управління в 

Україні. Зокрема історія державного управління в Україні характеризується 

взаємодією таких тенденцій: по-перше, дискретністю, тобто перервністю і 

роздільністю процесу вітчизняного державного розвитку, наявністю значних 

періодів бездержавного існування українського суспільства внаслідок 

розподілу українських земель між сусідніми державами (Російською, Австро-

Угорською імперіями, Польщею), а це позначилося на ментальності, освіті, 

мові, традиціях народу, його регіональних відмінностях, що й стало 

причиною занепаду Української держави, занепаду освіти, культури, мови, 

самоповаги українців; по-друге, історичною наступністю в розвитку 

державних форм та інституцій, збереженням у народній пам’яті та письмовій 

традиції уявлень про єдність вітчизняного історичного процесу. 

Вибір України європейського напряму розвитку потребує формування 

інформативно-комунікативної компетентності державних і публічних 

управлінців відповідно до вимог, які затверджені Радою Європи. Законодавча 

база з мовного питання в Україні як багатонаціональній державі відповідає 

загальноприйнятій світовій практиці й узгоджена з відповідними 

міжнародними правовими актами. Однак сьогодні мовна ситуація в державі 

свідчить про те, що лише задекларованості державного статусу української 

мови для повноцінного та незворотного утвердження її в усіх сферах 

суспільного життя недостатньо, необхідні механізми реалізації правових 

документів щодо функціонування української мови та механізми 

відповідальності за порушення законів, які регулюють питання використання 

державної мови.  

До проблеми формування державної мовної політики України, 

випрацювання механізмів її реалізації як мови спілкування в органах 
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публічного управління та адміністрування, громадських організаціях, на 

підприємствах, у закладах освіти, науки тощо, а також до питання 

регулювання мовних відносин привернена увага і політиків, і науковців 

різних галузей: з державного управління, філософії, правознавства, 

психології, філології, соціології, етнології, громадських активістів тощо.  

Дослідженню інституту мови як складової національної ідеї, її ролі в 

становленні української нації, архетипі українського менталітету, у питаннях 

національного відродження України, розвитку концепції софійності як 

принципу мудрості буття, святості рідної землі й матриці української 

культури, освіти, науки присвятили свої роботи визначний філолог-україніст 

Ю.Шевельов, філософи С.Кримський, М.Попович, історики, етнологи, 

педагоги О.Гринів, О.Сапеляк, О.Рудакович, В. Кафарський О.Куць, 

М.Антонович, А. Фартушний, Ф.Канак, В.Кремень та інші.  

Українська мова як консолідуючий чинник була предметом наукових 

інтересів провідних мовознавців, літературознавців, політиків, культурологів, 

інтелектуальної творчої еліти сучасності, зокрема А.Бурячка, І.Ющука, 

В.Лизанчука, В.Радчука, І.Дзюби, М.Томенка, О.Забужко, Д.Павличка, 

Л.Костенко та ін. Проблемам національної ідентичності, зокрема мовної, 

присвятили свої праці М. Жулинський, М. Козловець та ін. 

Мовне питання є предметом правових та соціолінгвістичних студій. 

Проблему формування механізмів мовної політики та її реалізації, яким 

присвячена наша наукова розвідка, ґрунтовно досліджували В. Колісник, 

І. Лопушинський, В. Мицик, І. Усенко, Л. Невара, Є. Ткаченко, В.Маляренко, 

Я. Радевич-Винницький, Л. Масенко, І. Фаріон, Г. Півторак, Т.Ковальова, 

П.Редін, В.Терещенко, В. Німчук, О. Руда та інші. 

Державному регулюванню мовних відносин різних історичних періодів 

та регіонів сучасної України присвятили свої праці А. Баран, К. Герман, 

К. Гіржева, В. Гриневич, Я. Грицак, І. Ільєнко. Зокрема Б. Кравченко 

зосередив свою увагу на впливі соціальних змін на національну свідомість 
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українців, Л. Рябошапко досліджував правове становище національних 

меншин на українських землях, В. Семенов проаналізував історичні витоки 

мовної регіоналізації України. 

Вплив державного управління на процеси формування та реалізацію 

державної політики у всіх сферах суспільного життя є незаперечним 

науковим фактом, встановленим багатьма науковцями: В. Бакуменком, 

В.Бульбою, Л.Бєловою, В. Дзюндзюком, В. Дрешпаком, В.Єлагіним, 

Д.Карамишевим, Ю. Ковбасюком, В.Корженком, М.Латиніним, О. Лазором, 

А. Леоновою, В. Луговим, С. Майбородою, В. Малиновським, Н. Нижник, 

В. Скуратівським, Н. Статівкою, С. Хаджирадєвою та ін. Питанням 

дослідження проблематики державного регулювання мовної політики в тих 

чи інших вимірах присвятили праці вітчизняні науковці Д. Абрамова,  

В. Гошовська, В. Дрешпак, В. Заболоцький, Т. Ковальова, Ю. Куц, 

О. Крюков, І. Лопушинський, П. Надолішний, М. Пірен, Н. Попович, П.Редін, 

С. Римаренко, О. Сергєєва, В. Терещенко, Є. Ткаченко, Г. Янковська та ін.  

Новітні концепти мовної політики й мовного планування, екологія 

мови й протидія впливу мов міжнародного спілкування – предмет досліджень 

таких учених, як Б. Ажнюк, В. Алпатов, О. Герасимова, В. Єлістратов, 

Є. Кондрашкіна, Д.Кристал, С. Сінгх, Ю.Чередник та ін. Обґрунтуванню 

підходів до механізмів реалізації мовної політки, підняттю престижу 

української мови як державної присвячені окремі дослідження Л. Белея, 

Д. Власенка, Г. Панченко, Г. Євсєєвої та ін.  

Проблемі підвищення мовнокомунікативної компетентності публічних 

службовців присвятили свої роботи Л. Артюшкіна, Г. Гамова, Л. Загребельна, 

О. Левченко, О.Олексенко, І. Плотницька, О.Приходько, Л. Ткаченко, 

С. Хаджирадєва та ін. 

Слід також відзначити роботи представників когорти публічних діячів-

інтелектуалів та громадських активістів, які відстоюють статус державної мови, 
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демонструючи свою громадянську позицію, таких, як О.Авраменко, Т.Береза, 

І.Беззуб, О.Забужко, Т. Марусик, В . Портников та ін.  

Разом з тим у вітчизняному науковому дискурсі велика увага приділена 

питанням, що безпосередньо стосуються аналізу правової природи і місця 

державної мови у регулюванні суспільних відносин. Однак дослідженням 

підходів та механізмів, які б сприяли саме усвідомленню громадянами 

необхідності спілкування державною мовою у всіх сферах життєдіяльності, 

підвищенню її престижності, популяризації в суспільстві уваги сьогодні 

приділено недостатньо. 

З огляду на це вважаємо тему дисертаційного дослідження 

актуальною.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.  

Дисертаційне дослідження є складовою частиною тем науково-

дослідних робіт, що виконувалися в Харківському регіональному інституті 

державного управління Національної академії державного управління при 

Президентові України: "Підвищення мовленнєвої компетентності державних 

службовців і посадових осіб місцевого самоврядування в умовах 

євроінтеграційних процесів" (державний реєстраційний номер 0116U007250) – 

участь автора як виконавця полягала в обґрунтуванні людиноцентричного 

підходу до вдосконалення процесу підвищення кваліфікації публічних 

службовців; "Євроінтеграційний вектор розвитку України та реалізація 

національних інтересів в умовах глобальних викликів" (реєстраційний номер 

0120U105649), де автором як виконавцем було проаналізовано засади мовної 

політики в поліетнічних і багатонаціональних країнах Європи.  

 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

здійснення цілісного науково-теоретичного аналізу принципів, 

закономірностей формування змісту державної мовної політики в Україні та 

обґрунтування підходів до вдосконалення механізмів її реалізації на різних 
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рівнях управління. 

Для досягнення поставленої мети в дисертаційній роботі було 

поставлено такі завдання: 

– дослідити основні етапи становлення й розвитку історико-правових 

засад державної мовної політики; 

– проаналізувати сучасний стан організаційно-правового забезпечення 

реалізації державної мовної політики;  

– розкрити зміст державної мовної політики України та 

охарактеризувати її основні складові;  

– обґрунтувати підходи до формування механізмів державної мовної 

політики в Україні; 

– узагальнити світову практику провадження мовної політики та досвід 

полінаціональних держав для вдосконалення механізмів регулювання мовних 

відносин в Україні;  

– виокремити за результатами соціологічних досліджень основні 

проблеми регулювання мовних відносин в Україні та перспективи державної 

мовної політики; 

– випрацювати підходи для вдосконалення комплексного механізму 

реалізації мовної політики на регіональному й місцевому рівнях, у тому числі 

з використанням сучасних технологій; 

– укласти рекомендації для вдосконалення мовнокомунікативної 

компетентності представників публічної сфери управління за професійним 

спрямуванням. 

Об’єктом дослідження є процес формування та реалізації державної 

мовної політики в Україні.  

Предметом дослідження є комплексний механізм формування та 

реалізації державної мовної політики в Україні.  

Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети в процесі 

проведення дисертаційного дослідження використано низку 
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загальнонаукових і спеціальних методів дослідження, пов’язаних між 

собою. Цілісність дослідження забезпечують системний і комплексний 

підходи до аналізу питань провадження державної мовної політики в Україні. 

З метою вирішення визначених у дисертації завдань у процесі дослідження 

використано такі загальнонаукові методи: логіко-семантичний – для 

розкриття змісту окремих категорій сфери науки державного управління; 

описово-індуктивний – для пояснення особливостей мовних відносини в 

Україні та причин напруженості в їхньому регулюванні на сучасному етапі в 

державі; формально-легальний – з метою узагальнення державно-правових 

засад державної мовної політики; синергетичний – для усвідомлення 

розвитку управлінської думки й функціонування видів управління 

(державного, публічного, самоврядування) як систем; порівняльний – для 

з’ясування особливостей провадження державної мовної політики в 

полінаціональних країнах та їх порівняння в контексті глобалізаційних 

процесів; системно-структурний – для визначення підходу до формування 

комплексного механізму реалізації державної політики в Україні з погляду 

цілісності, загальності та взаємозалежності елементів; структурно-

функціональний – для з’ясування ролей окремих складових комплексного 

механізму та їх взаємодії з оточенням; моделювання – для розробки моделі 

комплексного механізму формування та реалізації державної мовної 

політики в Україні. Опосередковано застосовувався метод ідеалізації для 

створення ідеального образу (бренду) сучасної державної мови. Методи 

індукції та дедукції, прогнозування, а також інші методи використовувались 

при обґрунтуванні підходів до вдосконалення механізмів реалізації 

державної мовної політики на різних рівнях. Підґрунтям для теоретичних 

висновків стали такі емпіричні методи: аналіз офіційних документів та 

статистичних матеріалів; анкетування – для з’ясування реального стану 

мовних відносин у контексті розвитку українського суспільства тощо. 
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Державне управління має особливий науковий апарат, спирається на 

поняттєво-категорійний апарат філософії, а також використовує 

термінологію інших наук. Філософський поняттєво-категорійний апарат 

представляють: суб’єкт і об’єкт, зміст і форма, одиничне, часткове і загальне, 

можливість, система і структура, свідомість, епоха, влада, суперечність, 

суспільство, суспільні групи тощо. Водночас публічне управління 

використовує термінологію інших наук, зокрема етнології, політології, 

лінгвістики, правознавства, психології, історії, економіки та інших (етнос, 

етнічна спільнота, політика, держава, норми права, політична свідомість, 

мотивація, фінанси, мова, мова титульної нації, літературна мова, мовна 

норма, правопис тощо). Власний науковий апарат становлять такі поняття: 

держава, державне/публічне управління, місцеве самоврядування, 

суб’єкти/об’єкти управління, орган влади, управлінський вплив, функції 

управління, механізми управління, державна/публічна служба, 

державна/офіційна мова тощо. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в обґрунтуванні 

нових підходів до формування та реалізації державної мовної політики 

України, розробці теоретичних засад механізмів реалізації цієї політики на 

регіональному й місцевому рівнях. Сформульовані наукові положення 

розширюють уявлення про можливості впливу органів публічної влади на 

регулювання мовних відносин у суспільстві, а також на процеси 

національного єднання через усвідомлені знання української мови та 

спілкування нею і захист як державної. 

 

У дисертації вперше: 

– обґрунтовано комплексний механізм формування та реалізації 

державної мовної політики в Україні, що передбачає вдосконалення окремих 

механізмів (зокрема, організаційного та соціального), модернізацію методів і 

технологій підвищення її ефективності, та який: 
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по-перше, забезпечить формування та реалізацію основних складових 

державної мовної політики: політики регулювання мовних відносин у 

державі й захисту мовних прав громадян; 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; 

удосконалено: 

– механізми 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.; 

– методичний арсенал органів публічної влади для формування та 

реалізації державної мовної політики, який доповнений маркетинговими 

технологіями (мовний маркетинг, ребрендинг мови, соціальна реклама, 

пабліситі та ін.) як методами пропагування і популяризації української мови 

як державної; 

– процес підвищення рівня мовнокомунікативної компетентності 

представників публічної сфери за професійним спрямуванням через 

застосування людиноцентричного, компетентнісного, професійно 

орієнтованого підходів до його організації;  

 

дістали подальшого розвитку: 
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– 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 інтегрування України до світових спільнот 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;  

– уточнення понять "державна мовна політика України", "механізм 

формування та реалізації державної мовної політики", які у формулюваннях 

доповнені напрямом політики – забезпечення захисту та розвитку української 

мови як державної. 

Практичне значення отриманих результатів дослідження полягає в 

розробці та впровадженні науково-практичних рекомендацій щодо напрямів 

удосконалення державної мовної політики України. Основні результати 

використані в роботі Департаменту науки і освіти Харківської обласної 

державної адміністрації для надання  рекомендацій місцевим органам влади 

щодо розробки програм громадянської освіти, патріотичного виховання та 

популяризації української мови як державної; враховані при обговоренні 

підходів до вдосконалення організації процесу підвищення кваліфікації 

публічних службовців у Регіональному центрі підвищення кваліфікації 

Кіровоградської області; у забезпеченні навчального процесу Харківською 

регіонального інституту державного управління Національної академії 

державного управління при Президентові України, про що є відповідні довідки 

(Додатки Б, В, Г ).  

Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження є 

самостійною науковою працею і містить отримані особисто автором 
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результати, які полягають в обґрунтуванні підходів до формування та 

реалізації державної мовної політики України в галузі науки публічного 

управління. У дисертації не використовувалися ідеї або розробки, що належать 

Н.Гришиній, у співавторстві з якою було опубліковано окремі наукові статті. 

Публікації. Основні положення та отримані результати дослідження 

викладено в 14 наукових працях, 8 з яких опубліковано у виданнях, що 

включені ВАК України до переліку фахових у галузі науки державного 

управління.  

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі 

вступу, трьох розділів, висновків, додатків та списку використаних джерел. 

Повний обсяг дисертації 209 сторінок. Робота містить 24 рисунки, 9 таблиць. 

Список використаних джерел складається з 145 найменувань. 



21 

 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ 

ДЕРЖАВНОЇ МОВНОЇ ПОЛІТИКИ ЯК СКЛАДОВОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 

 

1.1. Становлення й розвиток історико-правових засад державної мовної 

політики 

 

Ще з моменту початку боротьби України за свою незалежність чи не 

найбільш резонансним як для суспільства в цілому, так і серед української 

еліти є питання держаної мови. Щоразу, як тільки це питання поставало на 

порядку денному, виникали дискусії, що переходили в гарячі протистояння 

та навіть "мовні майдани". Українська мова була проголошена державною ще 

за часів Української Радянської Соціалістичної Республіки (далі – УРСР), але 

разом із цим гарантувалося право на використання інших мов, що й 

спричиняло відповідні протиріччя.  

Питанням захисту державної мови опікуються в багатьох країнах світу, 

навіть у мононаціональних, закріплюючи на законодавчому рівні як статус 

державної мови, так і норми її використання. Мовному питанню приділяють 

увагу не лише в країнах, що відносно недавно здобули свою незалежність, а й 

у тих, де державність триває століття. Зазвичай, правовий режим державної 

(офіційної) мови закріплюється в основному законі держави – у конституції. 

Є також держави, де відповідна норма не регулюється чинним 

законодавством, але є такою де-факто та визнається традицією.  

Така увага зумовлена, перш за все, тими соціально значущими 

функціями, які виконує державна (офіційна) мова в суспільстві. Науковці 

виділяють такі її функції, як регулятивна, комунікативна, гносеологічна 

(пізнавальна), мислетворча, номінативна, культурогенеративна, естетична, 

когнітивна, експресивна, функція навіювання та ін.  
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Більшість істориків, філософів, філологів, етнологів, політиків, зокрема 

М.Попович, С.Кримський, М.Жулинський, І.Дзюба, В. Гошовська та ін. у 

своїх роботах акцентують на тому, що об’єднати мешканців однієї території в 

громадян держави має на меті ідентифікаційна / націєтворча функція 

державної мови. Виконуючи її, мова прагне зберегти унікальність населення 

кожної держави, дати йому той об’єднавчий чинник, який дозволить йому 

відчувати приналежність до цілісного організму під назвою "нація", сформує 

відповідальність за свою країну, дасть відчуття причетності до творення її 

майбутнього [23]. Отже, визначаючи мову як дієвий інструмент національної 

ідентифікації, державно-правові засади державної мовної політики України 

вважаємо за доцільне розглядати в контексті становлення і розвитку 

Української національної держави як політичного поняття.  

Слід зазначити, що досі триває науковий дискурс щодо питань 

діалектики етнічної та політичної націй в Україні. У науковій літературі 

зустрічаємо щодо України такі визначення: "поліетнічна держава", 

"багатонаціональна держава", "мононаціональна держава", "полінаціональна 

держава" і т.п. Для однозначного розуміння в межах дисертаційної роботи 

цих засадничих понять зупинимось детальніше на підходах до їх тлумачення.  

Під етнографічною групою, або субетносами, учені розуміють певну 

групу людей, що належить до конкретного етносу. Вона (група) зберігає 

традиційні елементи побутової культури, діалектні відмінності в мові і 

складає історико-культурну спільність. Традиційно-побутові особливості 

етнографічних груп (субетносів) також виявляються в одязі, житлі, звичаях, 

обрядах, фольклорі, народній музиці та декоративно-прикладному мистецтві. 

Науковці доводять, що український етнос остаточно сформувався на рубежі 

XVI-XVII ст., причому каталізаторами цього процесу стали загроза фізичного 

знищення з боку Степу (утворення Кримського ханства – васала Османської 

імперії), національний гніт польської шляхти і внутрішня зрада еліти – 

перехід аристократії до католицтва й укладення церковної унії. На хвилі 
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національної боротьби росла і національна самосвідомість. Субетносами 

українців є поліщуки, литвини, русини, лемки, бойки, гуцули та ін. Зокрема 

С. Грабовський етнонаціональний портрет України образно характеризує як 

національно-етнічну мозаїку. 

М. Антонович стверджує, що завдяки своїй національній культурі 

етнічна спільність людей утворює народ, який унаслідок сильного почуття 

єдності й солідарності, а також чіткого усвідомлення національної 

ідентичності перетворюється в націю. Сформувавшись як політична 

спільність і створивши свою державу, нація перетворюється в політичну 

націю [4]. 

Однак О. Рудакевич зазначає, що саме існування української етнічної 

нації стало об’єктивною основою утворення суверенної держави, яка 

покликана подолати наслідки багатовікової руйнації української спільноти та 

забезпечити її самоорганізацію і розвиток на рівні досягнень сучасної 

цивілізації [120]. Відомий етнолог В. Кафарський зауважує, що українська 

нація відродилась як нація етнополітична і саме на етнічній (посиленій 

політичним чинником) основі має відбуватись її подальший розвиток [55]. 

У цьому контексті варто погодитись із авторською точкою зору 

О. Рудакевича на те, що національний принцип відображає органічну єдність 

двох способів самоорганізації соціуму – етнічного (етнокультурного) та 

політичного. Наслідком такого поєднання є принципово новий 

самоорганізаційний механізм – національний і новий тип людських 

спільнот – нація. Націю можна визначити як соціобіологічний організм, який 

виник, функціонує і розвивається шляхом поєднання етнічної та політичної 

самоорганізації людей на певній території планети [120].  

Логічно постає запитання, чи є Україна багатонаціональною? Так, якщо 

йдеться не про політичну націю, а національності як національні меншини. 

Разом з тим окремі дослідники пов’язують націю з певним народом, інші ж 

розглядають націю як спільність приналежності певній державі. 
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Законодавство України визначає національні меншини як групи громадян 

України, які не є українцями за національністю, але виявляють почуття 

національного самоусвідомлення та спільності між собою.  

Відомий етнолог О. Гринів разом із тим зазначав, що в міжнародній 

практиці прийнято вважати мононаціональною (моноетнічною) державу, в 

якій представники титульної нації становлять не менше 67 % За його 

визначенням, Україна – мононаціональна держава, в якій проживають певні 

групи чи представники інших етносів, національні меншини, представниками 

національних менших при цьому називаючи тих, чиї родичі мають свою 

державу (білоруси, росіяни, поляки тощо) [93].  

На підтвердження цієї думки В. Лісовий ідеальними прикладами 

багатонаціональних держав уважає колишні Австро-Угорщину, СРСР (і 

сучасну РФ), Чехословаччину та Югославію. Багатонаціональними країнами 

сьогодні також можна вважати Велику Британію, Іспанію, Швейцарію, 

Бельгію, Молдову та ін. У багатонаціональних державах основою 

громадянської консолідації є політико-правові засоби, до ідеологічних же 

засобів належить державний патріотизм. Однак сили, які об’єднують 

громадян у межах типово багатонаціональних держав, можуть бути занадто 

слабкими порівняно з тими, що об’єднують людей в етнічні нації [79]. 

Така увага з нашого боку до представлених вище підходів зумовлена 

необхідністю з’ясування вихідних положень для подальшого дослідження 

ролі мови в націєтворчих процесах і дає підстави для висновку про те, що 

Україна – мононаціональна, проте поліетнічна, тобто держава, в якій 

проживають певні групи чи представники інших етносів, національні 

меншини. Саме ці її сутнісні ознаки, на нашу думку, й визначають серед 

основних принципів (підходів) до формування та реалізації державної мовної 

політики України – націєтворчий.  

Отже, проголошення незалежності України повинно було чітко 

визначити статус титульної нації і української мови як державної. І цілком 
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природно, що після проголошення незалежності український етнос очікує від 

держави активних заходів щодо поступового вирішення проблем 

національного відродження, у тому числі захисту державної мови і мовних 

прав українців.  

Дослідженню засад державної мовної політики України сьогодні 

приділено достатньо уваги з боку наукових кіл, різних осередків активістів, 

інтелігенції та ін. Для вироблення підходів до вдосконалення державної 

мовної політики України на сучасному етапі розглянемо процес становлення 

її основних засад через призму державотворчих процесів, векторів їх 

розвитку та процесів становлення української політичної нації.  

Ґрунтовно досліджує етапи періодизації державної мовної політики 

України часів Незалежності філолог-правознавець Т.Ковальова, яка на основі 

критерію розвитку її правового забезпечення виділяє п’ять основних 

періодів:  

– 1 етап (1991–1996 рр.) – період дії Закону Української РСР "Про мови 

в Українській РСР", а також прийняття Конституції України, у якій 

закріплено статус української мови як державної; 

– 2 етап (1996–2003 рр.) – від прийняття Конституції України до 

ухвалення Закону України "Про ратифікацію Європейської хартії 

регіональних мов або мов меншин"; 

– 3 етап (2003–2012 рр.) − від ухвалення Закону України "Про 

ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов меншин" до 

ухвалення Закону України "Про засади державної мовної політики";  

– 4 етап (2012–2019 рр.) – період дії Закону України "Про засади 

державної мовної політики", який фактично поглиблював русифікацію 

українського мовного простору, зробивши акцент не на розвиток української 

мови як державної, а на розширення сфер застосування регіональних мов; 

– 5 етап (з 2019 р. − дотепер) – сучасний, починається з ухвалення 

Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної" (а 
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фактично – з визнання Верховною Радою України Закону України від 

23 лютого 2014 р. "Про засади державної мовної політики" таким, що втратив 

чинність) [57]. 

Проаналізуємо ці етапи, спираючись на науковий доробок вітчизняних 

учених у контексті того, як змінювались акценти державної мовної політики 

відповідно до векторів державотворчих процесів від часу прийняття 

Україною незалежності.  

Початок періоду від проголошення незалежності науковці 

характеризують як піднесений у напрямі національного становлення та 

розбудови країни. Після розпаду СРСР Україна отримала можливість розвивати 

самостійно всі сфери, у тому числі й мовну. Основну характеристику подіям та 

державотворчим процесам представлено в табл. 1.1.  

Таблиця 1.1 

Характеристика державотворчих процесів в Україні 

Президенти 

України 

Характеристика 

державотворчих процесів, 

вектори державної політики  

 

Основні події 

Леонід Кравчук 

1991-1994 

 

Леонід Кучма  

1994-2005 

Формування основних гілок 

влади – законодавчої, 

виконавчої та судової, 

створення управлінських 

структур на місцях, 

налагодження ефективної 

взаємодії місцевої та 

центральної влади. 

Україна з президентсько-

парламентської стала 

парламентсько-

президентською республікою. 
 

Грудень 1991 липень 1994 – 

президентські вибори 

Березень 1994 – парламентські 

вибори. 

1991 р. – Закон "Про громадянство 

України"; 

1991 р. – створення Збройних сил 

України; 
 

1992 р. – створення Української 

православної церкви Київського 

патріархату (УПЦ-КП); 
 

1992 р. – Україна стає членом НБСЄ  

(з 1994 р. – ОБСЄ) 
 

1993 р. – прийняття Основних напрямів 

зовнішньої політики України; 
 

1993-1994 р. – період гіперінфляції; 

1995 р. – Україна стала членом Ради 

Європи. 

 

 

Як зазначалося вище, перший закон про мови було прийнято ще за 

часів існування УРСР у 1989 р. У Законі "Про мови в Українській РСР" [110] 
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було прописано режим використання української та будь-якої іншої мови в 

органах влади, у сферах освіти, науки, культури, інформації, зв’язку та ін. З 

метою поступового впровадження в усі сфери суспільного життя окремих 

положень цього Закону Верховна Рада УРСР установила такі терміни: 

– протягом 3-5 років мали почати діяти статті Закону, у яких українська 

та російська мова використовуються на рівних правах (наприклад, у ст. 6 

говориться про те, що незнання громадянином української або російської 

мови не є підставою для відмови йому в прийнятті на роботу. Після 

прийняття на роботу службова особа повинна оволодіти мовою роботи 

органу чи організації в обсязі, необхідному для виконання службових 

обов'язків);  

– протягом 5-10 років – статті Закону про використання української 

мови в процесі навчання та виховання, під час конференцій та інших 

форумів, а регіональних мов – за необхідності. 

Розуміючи потребу в планомірній мовній політиці, в органах влади 

створювались відповідні структури, які опікувались мовними проблемами 

молодої держави. Однак значною мірою процеси денаціоналізації були 

запрограмовані вже на початку нашої незалежності, тому що українська 

нація не передбачила захисту своєї ідентичності. По-перше, як зазначає 

О.Гринів, від влади не була усунена компартійна адміністрація, керівні 

посади посідали етнічні росіяни, денаціоналізовані українці і представники 

інших національностей. По-друге, тодішні націонал-демократи не довели до 

логічного завершення не тільки процеси декомунізації, а й "демосквизації", 

історія якої налічувала більше трьох століть [93]. Водночас треба зважати й 

на особливості рівня національної свідомості українців, які не були 

підготовлені до кардинальних змін, зумовлених проголошенням 

незалежності України. Пересічні громадяни не змогли відразу 

переорієнтуватися: виховані в умовах державного патерналізму, сподівалися 



28 

 

на раптове поліпшення життя, хоч переважно дотримувалися пасивної 

громадянської позиції. 

Усі ці процеси позначились на мовній політиці. Так, мовний закон 

1989 року дозволяв користуватися українською, російською та іншими 

мовами під час ведення службової документації, у судах, під час навчання, 

обслуговування тощо; на вищому рівні акти могли прийматися українською 

мовою, а публікуватися – будь-якою.  

Наступний етап державної мовної політики (1996–2003 рр.) також має 

певні характерні риси, зумовлені особливостями розвитку загальної політики 

держави, що не могло не позначитись і на націєтворчих процесах 

(продовження таблиці 1.1).  

Продовження таблиці 1.1 

 

Президенти 

України 

Характеристика 

державотворчих процесів, 

вектори державної політики 

 

Основні події 

Леонід Кучма  

1994-2005 

Важливим етапом у діяльності 

Верховної Ради України стало 

формування в 2002 р. 

парламентської 

пропрезидентської більшості, 

яка, однак, виявилася 

ситуативною та нестабільною. 

 

 

1996 р.– прийняття нової Конституції.  

1996 р.– уведення національної валюти –

гривні; 

1996 р. – підписання стратегії інтеграції 

до ЄС; 

1997 р.– узгодження Хартії про особливе 

партнерство між Україною і НАТО; 

2003 р. – Угода про створення Єдиного 

економічного простору з Росією, 

Білоруссю та Казахстаном.  
 

 

Цей період в історії державотворчих процесів нашої держави 

характеризується нестабільністю в напрямах розвитку. Намагання постійно 

балансувати між ЄС та НАТО, з одного боку, та Росією – з іншого, отримало 

назву "політика багатовекторності". Така політика позначалась на всьому, у 

тому числі й на процесах національної єдності та мовного єднання.  

Спробою змінити ситуацію, і мовну в тому числі, можна вважали 

прийняття Конституції України, у ст.10. якої визнається і закріплюється 
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статус української як державної мови, а також і те, що держава забезпечує 

всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах 

суспільного життя на всій території України. Разом з тим передбачено, що в 

Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, 

інших мов національних меншин України і що держава сприяє вивченню мов 

міжнародного спілкування, утім Ст. 10 Конституції України державною 

мовою визнана українська мова [118].  

У Рішенні Конституційного Суду України від 14 грудня 1999 р. № 10-

рп/99 державною (офіційною) мовою визначається мова, якій державою 

надано правовий статус обов'язкового засобу спілкування в публічних сферах 

суспільного життя. Публічними сферами, у яких застосовується державна 

мова, визнано насамперед сфери здійснення повноважень органами 

законодавчої, виконавчої та судової влади, іншими державними органами та 

органами місцевого самоврядування (мова роботи, актів, діловодства і 

документації, мова взаємовідносин цих органів тощо) [118].  

Разом з тим розмитість норм щодо режиму застосування державної 

мови в різних сферах життєдіяльності, відсутність санкцій та органів 

контролю за виконанням цих норм, а також свідоме гальмування процесів 

зміцнення національної свідомості в суспільстві призвели до поступового 

послаблення засад державної мовної політики. У цьому контексті слід також 

указати й на свідоме перекручування з боку органів влади засад 

"Європейської хартії регіональних мов або мов меншин", яку ухвалили 

Законом України "Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов 

або мов меншин". І хоча за президентства Віктора Ющенка (2005-2010) 

розпочалися перемовини про новий посилений формат співпраці з ЄС – 

Угоду про асоціацію, Україна стала членом Світової організації торгівлі у 

2008 році (тобто були певні зрушення в європейському цивілізаційному 

напрямі розвитку), проте на цей період припав важкий етап світової 
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фінансової кризи та газових війн з Росією, що й позначилося на провадженні 

мовної політики. 

Усе зазначене вище, а також масові підбурювання громадськості з боку 

певних політичних партій уможливили ухвалення в 2012 році Закону України 

"Про засади державної мовної політики", дія і наслідки якого відкинули 

назад як певні досягнення в національному єднанні українців, так і здобутки, 

хоча й незначні, у провадженні держаної мовної політики в Україні. Цей етап 

мовної політики (2012–2014 рр.) також характеризують певні події та етапи 

державотворення, які позначені в продовженні таблиці 1.1.  

Продовження таблиці 1.1 

Президенти 

України 

Характеристика 

державотворчих процесів, 

вектори державної політики  

 

Основні події 

Віктор 

Янукович 

2010-2014 

Прагнення України 

інтегруватись до НАТО 

змінились на норму про 

позаблоковий статус України. 

 

Геополітичним рішенням 

стала відмова від підписання 

Угода про Асоціацію України 

з ЄС. 

2010 р. – укладення з Росією 

"Харківських угод" про пролонгацію 

перебування Чорноморського флоту РФ 

у Криму з 2017-го до 2042 року в обмін 

на знижку на газ. 

 

Початок протестів у Києві, які згодом 

отримали назву "Євромайдан".  

  

Таким чином офіційний курс України, її цивілізаційний 

євроінтеграційний вибір розвитку було змінено. У 2012 р. було прийнято 

Закон України "Про засади державної мовної політики" [105] (далі – Закон), 

який закріплював обов'язковість застосування української мови як державної 

на всій території України при здійсненні повноважень органами всіх гілок 

влади, у міжнародних договорах, у навчальному процесі в межах і порядку, 

що визначаються цим Законом. Крім того, передбачалося державне сприяння 

використанню державної мови в засобах масової інформації, науці, культурі, 

інших сферах суспільного життя. Поряд з цим Закон містив положення, 

якими гарантувались права мовного самовизначення і мовних уподобань 

кожної людини, а також забезпечуються широкі можливості використання 
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регіональних мов. Відповідно до цього Закону мовою роботи Верховної 

Ради, актів державної влади, статутів, документації, діловодства, команд та 

іншого статутного спілкування у Збройних Силах України й інших 

військових формуваннях, створених відповідно до законодавства України, 

визначалась державна мова, а саме – українська. Коли йшлося про мову 

виборів, референдумів, освіти і науки, акцент ставився на праві людини 

вільно користуватися будь-якою мовою. 

Саме ця норма викликала найбільше суперечок та невдоволення. Не є 

секретом, шо після прийняття цього Закону статус регіональної отримали 

російська мова у деяких регіонах Одеської, Луганської, Харківської, 

Миколаївської, Донецької, Запорізької, Херсонської і Дніпропетровської 

областей та в Автономній Республіці Крим; угорська – у місті Берегово та 

Виноградівському районі Закарпатської області; румунська – у деяких 

регіонах Чернівецької та Закарпатської областей, а польська – у селах Нижні 

Петрівці та Аршиця Сторожинецького району Чернівецької області.  

До того ж ст. 9 Закону надавала право органам місцевого 

самоврядування використовувати регіональну мову не лише для 

внутрішнього спілкування, але й для листування з органами державної влади 

вищого рівня. До речі, у Законі Україні "Про ратифікацію Європейської 

хартії регіональних мов або мов меншин" [112], на яку посилалися автори 

Закону, не йдеться про використання регіональних мов на 

загальнодержавному рівні.  

У цьому Законі також йшлося про гарантування права щодо вільного 

вибору мови навчання (освіта державною або регіональними мовами), але 

нічого про те, де закладам освіти взяти кошти на створення додаткових груп, 

утримання необхідної кількості вчителів і викладачів. Ще багато норм цього 

Закону викликали гострі внутрішньополітичні дискусії в Україні (наприклад, 

щодо використання мови у ЗМІ, рекламі, кіноіндустрії та ін.). У 2012 р., коли 

цей Закон розглядали і приймали, Україною прокотилася хвиля "мовного" 
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майдану. Одні громадяни завзято захищали українську мову і вимагали 

посилення її ролі. Поряд з тим інші наголошували, що їхня рідна мова – 

російська та її використання також має бути узаконеним. 

Науковці зазначають, що ідентифікації українських громадян як 

політичної нації у той період не сприяло також і те, що залишались ті самі 

назви міст, сіл, вулиць, площ, у яких увічнювали пам’ять більшовицьких 

лідерів, серед них навіть організаторів Великого Голодомору 1932-

1933 років; чиновники на офіційному рівні користувалися мовою сусідньої 

держави; упродовж тривалого часу в Україні відзначали радянські свята, хоч 

деякі з них навіть не стосувалися України, тощо. 

У таких умовах питання національної самоідентифікації українців 

політичних, ідеологічних, конфесійних, історичних, етнічних причин. Після 

Революції гідності загальний курс України було кардинально змінено, про 

що позначено в продовженні таблиці 1.1. 

Продовження таблиці 1.1. 

Президенти 

України 

Характеристика 

державотворчих процесів, 

вектори політики держави 

 

Основні події 

Петро 

Порошенко 

2014-2019 

 

Підписано Угоду про 

Асоціацію з ЄС. 

 

Україна припинила дію Угоди 

про дружбу та співробітництво 

з Росією. 

 

Закріплення в Конституції 

України курсу на вступ до 

НАТО та ЄС. 

 

2014-2015 рр. – стрімка девальвація 

гривні у кілька разів, спад економіки. 
 

Укладення Мінських угод, щоб зупинити 

активні бойові дії на Донбасі. 
 

Отримання безвізового режиму.  

 

Створення в Україні незалежної від 

Москви помісної православної церкви та 

отримання від Вселенського патріарха 

томосу про автокефалію.  

 

Гучний скандал з "мовного" приводу відбувся одразу після Революції 

гідності та зміни влади 23 лютого 2014 р. У той час Верховна Рада 

намагалася скасувати Закон України "Про засади державної мовної 

політики", проте в. о. Президента України О.Турчинов, щоб не "розхитувати" 
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ситуацію, відмовився підписувати його скасування до прийняття нового. І 

лише в лютому 2018 р. Конституційний Суд України виніс Рішення № 2-

р/2018 у справі за конституційним поданням 57 народних депутатів України 

щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України 

"Про засади державної мовної політики" [119]. Цим рішенням Закон України 

"Про засади державної мовної політики" було визнано неконституційним, і 

його дія призупинилась.  

Як зазначає Д. Карамишев, треба розуміти, що закон, переважно – 

конструкція рамкова. Він окреслює тільки певні засади й обмеження, 

виділяючи при цьому головне. Усього ж багатства й розмаїття життєвих 

ситуацій і колізій передбачити й описати він не може. Тому справедливим є 

твердження, що ідеальних законів не може бути в принципі. І майже завжди 

до одного закону на додаток потрібний інший закон, а до них підзаконні 

акти, постанови, роз’яснення, інструкції, накази міністерств і відомств та 

ін. [50]. 

Слід також указати, що окремі спроби зміцнення державної мовної 

політики були зроблені ще в 1997 р., коли постановою Кабінету Міністрів 

України були затверджені "Комплексні заходи щодо всебічного розвитку і 

функціонування української мови" [107]. Згодом у 2003 р. ще однією 

постановою Уряду затверджена "Державна програма розвитку і 

функціонування української мови на 2004-2010 роки" [106]. Обидва 

документи мали на меті розвиток, підтримку і захист державної мови в 

Україні. 

15 лютого 2010 р. Указом Президента України В. Ющенком було 

схвалено Концепцію державної мовної політики (далі – Концепція) [108]. У 

Концепції зазначено, що, незважаючи на задекларованість державного 

статусу української мови, аналіз мовної ситуації в державі свідчить про 

наявність політичних спекуляцій щодо її використання, а це суперечить 

інтересам національної безпеки України, ставить під загрозу її суверенітет. 
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Для усунення такої загрози запропоновано розширити сферу застосування 

української мови, стимулювати формування й захист національного мовно-

культурного та мовно-інформаційного простору. Метою Концепції було 

визначення стратегічних пріоритетів і орієнтирів у подоланні деформацій 

національного мовно-культурного та мовно-інформаційного простору, 

забезпеченні мовних прав громадян та єдності України. Пріоритетом 

державної мовної політики було визначено утвердження і розвиток 

української мови як визначального чинника і головної ознаки ідентичності 

української нації.  

Зміст вищезазначених документів, по суті, визначав основні напрями 

мовної політики нашої держави та завдання органів влади щодо їх реалізації. 

Для завершення цього процесу, вироблення послідовного і виваженого 

підходу до вирішення мовних питань, забезпечення додержання 

конституційних гарантій щодо всебічного розвитку і функціонування 

української мови як державної в усіх сферах суспільного життя на всій 

території України залишалося прийняти відповідний закон. 

Тож відповідний закон, а саме Закон України "Про забезпечення 

функціонування української мови як державної" [105] було прийнято 25 

квітня 2019 р. З 16 липня 2019 р. він набрав чинності. Етап розвитку мовної 

політики, що починається з прийняття цього мовного закону Т.Ковальова 

визначає як сучасний, який на сьогодні досліджений недостатньо. Отже, саме 

на обґрунтування нових підходів до формування й розробки механізмів 

реалізації державної мовної політики на сучасному етапі й буде спрямоване 

подальше дослідження.  

У новому мовному законі, який бурхливо обговорюється впродовж 

останнього часу, є фіксація меж застосування й використання державної 

мови, а також механізми імплементації, які пропонують перехід від 

декларації питання визначення української мови як єдиної державної мови в 

Україні до реалізації. Дія цього закону насамперед стосується всієї публічної 
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сфери, а саме роботи державного апарату, органів місцевого самоврядування, 

судів, адвокатів, нотаріусів, сфери медицини й освіти та інших сфер 

публічного життя. Він не поширюється на мову приватного спілкування та 

релігійного життя. Отже, перелік осіб, які згідно зі ст. 9 цього Закону 

зобов’язані володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання 

службових обов’язків, доволі широкий. Цей перелік можна розділити на дві 

категорії – ті, яким для підтвердження володіння державною мовою 

достатньо, наприклад, шкільного атестату, який засвідчує вивчення особою у 

школі української мови, і ті, які мають отримати відповідний державний 

сертифікат від Національної комісії зі стандартів державної мови. До 

останніх належать вище керівництво держави, державні службовці, голови 

місцевих держадміністрацій та їх заступники, середній і вищий 

начальницький склад Нацполіції та інших правоохоронних органів, 

прокурори, судді, керівники закладів освіти всіх форм власності. Причому, 

зазначене не стосується тих посадовців, які на момент набрання чинності 

вказаної норми вже обіймали відповідну посаду.  

Слід зазначити, що прийняття мовного закону стало лише стартом для 

поступового впровадження певних змін у мовній сфері, яке триватиме 

впродовж певного часу. Передбачена певна етапність уведення окремих норм 

цього закону, що є логічним з точки зору мовної ситуації в Україні, аналіз 

якої був представлений вище.  

Таблиця 1.2. 

Етапність набрання чинності норм Закону України "Про забезпечення 

функціонування української мови як державної" 

 
Дата Сфера дії Норма Закону 

З 16 

січня 

2020 р. 

Реклама Уся реклама має бути українською. Винятки – для ЗМІ, що 

виходять мовами ЄС. 

 

 

Медичні 

послуги 

Уся документація у закладах охорони здоров’я ведеться 

українською мовою 
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З 16 

липня 

2020 р. 

 Продовження таблиці 1.2. 
 

Технічна і 

проектна 

документація 

1. Виготовлення технічної, проєктної документації відповідно 

до договору, стороною якого є орган державної влади, орган 

місцевого самоврядування, підприємство, установа чи 

організація державної і комунальної форм власності, 

здійснюється державною мовою 

2. Технічна і проєктна документація затверджується органами 

державної влади, органами місцевого самоврядування за 

умови, що вона виготовлена державною мовою. 

Транспорт Назви аеропортів, портів, станцій, зупинок, власні назви 

транспортних засобів подаються державною мовою за 

правилами українського правопису. 

Освіта Наукові видання публікуватимуться українською, 

англійською або іншими мовами ЄС. Наукові роботи можна 

буде публікувати та захищати українською або англійською. 

Наукові конференції та інші наукові заходи проводитимуться 

українською або англійською мовами.  

З 16 

січня 

2021 р. 

Сфера послуг Усі надавачі послуг незалежно від форми власності мають 

обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари і 

послуги українською 

 

З 16 

липня 

2021 р. 

 

 

Володіння 

мовою 

 

1. Уводиться складання іспиту на рівень володіння 

державною мовою, необхідний для набуття громадянства 

України. 

2. Необхідність підтвердити знання української мови особам, 

визначеним Законом (Сертифікат або документ про повну 

загальну середню освіту) 

 

Культурно-

мистецькі 

заходи 

1. Мовою проведення культурно-мистецьких, розважальних 

та видовищних заходів є державна мова. 2. Оголошення, 

афіші, інші інформаційні матеріали про культурно-мистецькі 

та видовищні заходи і вхідні квитки виготовляються 

державною мовою. 

3. Мовою музейної справи та мистецьких виставок є державна 

мова. 

4. Мовою туристичного та екскурсійного обслуговування є 

державна мова. Туристичне чи екскурсійне обслуговування 

іноземців та осіб без громадянства може здійснюватися 

іншою мовою. 

Книги і 

видавнича 

справа 

1. Не менше половини виданого впродовж року асортименту 

книжок кожен видавець видаватиме українською мовою.  

2. Не менше половини асортименту кожної книгарні мають 

становити книжки українською мовою. Ці вимоги не 

поширюються на книгарні, що продають книги лише мовами 

ЄС, та спеціалізовані книгарні, створені для реалізації прав 

корінних народів, національних меншин України відповідно 

до закону. 
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  Продовження таблиці 1.2. 

 

 

 

З 16 

січня 

2022 р. 

 

 

 

Друковані 

ЗМІ 

1. Загальнодержавні та регіональні друковані ЗМІ в Україні 

видаються державною мовою. Друковані засоби масової 

інформації можуть видаватися іншими, ніж державна, мовами 

за умови, що одночасно з відповідним тиражем видання 

іноземною мовою видається тираж цього видання державною 

мовою.  

2. У кожному місці розповсюдження загальнодержавних та 

регіональних друкованих засобів масової інформації 

друковані засоби масової інформації державною мовою мають 

становити не менше 50 відсотків назв друкованих засобів 

масової інформації, що розповсюджуються в цьому місці. 

3. Розповсюдження за передплатою загальнодержавних та 

регіональних друкованих засобів масової інформації, виданих 

мовами, іншими ніж державна, допускається за умови 

забезпечення їх засновниками (співзасновниками) можливості 

передплати в Україні такого самого видання державною 

мовою. 

 

 

 

З 16 

липня 

2022 р. 

 

 

 

Вебсайти і 

програмне 

забезпечення 

1. Веб-сайти органів влади, державних та комунальних 

установ і підприємств, українських ЗМІ, магазинів інтернет-

торгівлі тощо повинні мати україномовну версію, не меншу за 

обсягом та змістом інформації, ніж версії іншими мовами. 

Україномовна версія для користувачів в Україні має 

завантажуватися за замовчуванням. 

2. Комп’ютерні програми, встановлені на товарах, що 

реалізуються в Україні, повинні мати україномовний 

інтерфейс. В роботі державних та комунальних підприємств, 

установ та органів влади використовуються лише програми, 

що мають український інтерфейс. Якщо для певної програми 

український інтерфейс ще не створено, на час його створення 

можна використовувати англійський. 

Штрафні 

санкції 

Уповноважений із захисту державної мови отримує 

повноваження накладати штрафи за повторні порушення 

вказаного Закону. 

 

 

 

 

 

З 16 

липня 

2024 р. 

 

 

 

 

Друковані 

ЗМІ 

1. Місцеві друковані ЗМІ в Україні видаються державною 

мовою. Друковані засоби масової інформації можуть 

видаватися іншими, ніж державна, мовами за умови, що 

одночасно з відповідним тиражем видання іноземною мовою 

видається тираж цього видання державною мовою.  

2. У кожному місці розповсюдження місцевих друкованих 

засобів масової інформації друковані засоби масової 

інформації державною мовою мають становити не менше 50 

відсотків назв друкованих засобів масової інформації, що 

розповсюджуються в цьому місці. 

3. Розповсюдження за передплатою місцевих друкованих 

засобів масової інформації, виданих мовами, іншими ніж 

державна, допускається за умови забезпечення їх 

засновниками (співзасновниками) можливості передплати в 

Україні такого самого видання державною мовою. 
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Телебачення і 

радіомовлення 

Мінімальна частка української мови в ефірі 

загальнонаціональних телеканалів на радіостанцій 

становитиме 90%, місцевих та регіональних – 80%. 

З 1 січня 

2030 р. 

ЗНО ЗНО та вступні випробування (окрім з іноземної мови) 

проходять виключно українською мовою.  

 

За [96] 

Слід зазначити, що інституції на кшталт "мовних патрулів", "мовної 

поліції" чи "мовного спецназу" є вигадками, існування подібних служб 

мовним законом не передбачено. Натомість створено дві нові інституції. Це 

Національна комісія зі стандартів державної мови (розділ VII) та 

Уповноважений із захисту державної мови (розділ VIIІ), основні 

повноваження яких будуть розглянуті в п.1.2.  

Ще одним міфом, який розповсюджувався щодо норм мовного закону, 

було те, що за його невиконання саджатимуть у в’язницю. Насправді за 

порушення жодної з його статей кримінальна відповідальність не 

передбачена, лише адміністративна: штрафи (від двохсот до семисот 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) або попередження, якщо 

правопорушення вчинене вперше.  

Мовним законом установлено відповідальність за навмисне 

спотворення української мови в офіційних документах і текстах, зокрема 

навмисне застосування її з порушенням вимог українського правопису і 

стандартів державної мови, а також створення перешкод та обмежень у 

застосуванні української мови. Хоча через певні протиріччя у самій нормі її 

застосування унеможливлюється. Так, на декларативність певних норм 

указують П. Редін та В. Терещенко, і, перш за все, це стосується 

відповідальності за публічне приниження чи зневажання української мови . 

Є, звісно, й інші проблеми у запровадженні норм цього, безумовно, 

прогресивного та своєчасного закону [116]. 

Володіння державною мовою є обов’язком громадянина. Проте з 

огляду на сучасну мовну ситуацію в Україні, її історичну складність та інші 
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фактори впливу слід зазначити, що, як би того не хотілося, за помахом 

чарівної палички відразу всі не заговорять українською мовою, а надто – 

літературною, тобто унормованою, українською мовою. Мовний закон 

визначає, що держава гарантує створення всіх можливостей для вивчення 

мови, зокрема й для тих громадян, хто не зміг зробити це в минулому. 

Мається на увазі створення мережі курсів для вивчення української мови (на 

кшталт таких, що вже декілька років у різних містах працюють завдяки 

зусиллям громадських активістів). 

З моменту набуття чинності мовного закону минуло три роки, отже 

постає запитання, чи все можливе держава зробила для того, щоб її 

громадяни опанували державну мову на належному рівні. Варто в цьому 

контексті підкреслити, що в умовах пандемії COVID-19 та карантинних 

обмежень саме для дистанційного навчання відкрилися нові можливості. 

Сьогодні завдяки зручним онлайн-сервісам для дистанційної роботи, як 

Google Meet, Skype, Zoom та ін., можна безкоштовно, не виходячи з дому, 

навчатися малювати, співати, танцювати, взагалі підвищити свою 

кваліфікацію. Щодня ми отримуємо на електронну скриньку безліч подібних 

запрошень, але, на жаль, жодного – з пропозицією щодо вдосконалення 

мовної компетентності. Держава мала б запровадити та організувати заняття, 

тренінги, вебінари, майстер-класи, курси та інші форми навчання для 

дорослого населення з опанування української мови. Для того, щоб норми 

мовного закону почали діяти, треба, перш за все, навчити людей досконало 

говорити українською мовою, поважати її і найголовніше – усвідомлювати 

важливість спілкування державної мовою, ставитись до неї як до інструменту 

самоідентифікації себе як українця-громадянина.  

Зважаючи на представлене вище, а також узагальнюючи результати 

соціологічних опитувань як реакцію на введення норм нового мовного 

закону, сучасний період регулювання державної мовної політики можна 

представити такими етапами: 
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1. 25 квітня 2019 р. – 16 січня 2021 р. – з дня прийняття мовного закону 

до того, як почала діяти норма, що зобов’язала всіх надавачів послуг 

незалежно від форми власності обслуговувати споживачів і надавати 

інформацію про товари й послуги українською. Розгортання реакцій 

суспільства на мовну ситуацію протягом цього етапу характеризується 

зміною настроїв – від масового несприйняття (окрім свідомих громадян), 

гострої критики норм, неусвідомлення незворотності, певної недовіри до 

того, що зміни таки відбудуться – до поступового прийняття основних засад 

мовного закону та намагань спілкуватися державною в різних сферах 

життєдіяльності як виконання норми чинного законодавства.  

2. 16 січня 2021 р. – 16 липня 2022 року – до введення штрафних 

санкцій за порушення норм мовного закону. Цей період активного вивчення 

норм літературної мови представниками різних сфер життєдіяльності 

суспільства з метою недопущення випадків накладання санкцій, а також 

публічними/державними службовцями для складання іспиту для з’ясування 

рівня володіння державною мовою як вимоги для отримання певних посад. 

Саме на цьому етапі роль держави визначальна.  

3. З 16 липня 2022 року – період, який можна буде охарактеризувати як 

період свідомого використання державної мови всіма громадянами не лише 

через санкції, а саме з причин усвідомлення потреби в її вивченні, активного 

використання для відчуття себе повноцінним громадянином країни, тобто 

потреби ідентифікації як українця.  

Зауважимо, що такі етапи виокремлено умовно, тому що питома 

частина громадян давно ідентифікувала себе як представників української 

нації (в політичному значенні). Запропоновані автором етапи дають змогу 

визначити основні принципи та підходи до провадження державної мовної 

політики на сучасному етапі становлення та розвитку української нації. Все 

зазначене обґрунтовує необхідність застосування до процесів формування, а 

надто – реалізації державної мовної політики в Україні одного з основних 
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засадничих принципів – "державна мова як дія". Держава повинна була 

забезпечити той перехід української мови від співучої, солов’їної, яка 

зберігалась лише у фольклорі, до свідомого, активного її використання 

громадянами у всіх сферах життєдіяльності. І особливо це стосується 

публічних службовців, які є представниками державної влади на всіх рівнях 

та реалізаторами державної мовної політики. 

Проведений аналіз державно-правових засад формування державної 

мовної політики дав підстави констатувати, що етапи її реалізації, тенденції 

та нормативне закріплення збігаються з векторами державотворчих процесів 

та процесів укріплення національної свідомості українців. Можна сказати, 

що вони взаємозалежні і конгруентні (органічно об’єднавчі). 

Узагальнення представленого вище дозволяє зробити висновок, що 

попри зазначені й інші недосконалості, державно-правову й нормативну базу 

для провадження державної мовної політики в Україні на сучасному етапі 

можна вважати достатньою для досягнення мети цієї політики. Основу 

нормативно-законодавчого забезпечення складають: 

1. Закони України: 

1.1. Закон України "Про забезпечення функціонування української 

мови як державної" від 25.04.2019 № 2704-VIII; 

1.2. Закон України "Про ратифікацію Європейської хартії регіональних 

мов або мов меншин" від 15.05.2003 № 802-IV. 

 2. Укази Президента України : 

2.1. "Про Концепцію державної мовної політики" 

від 15.02.2010 № 161/2010; 

2.2. "Про невідкладні заходи щодо зміцнення державного статусу 

української мови та сприяння створенню єдиного культурного простору 

України" від 31.05.2018 № 156/2018. 

3. Постанови Кабінету Міністрів України: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2704-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2704-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/802-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/802-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/161/2010
https://zakon.rada.gov.ua/go/156/2018
https://zakon.rada.gov.ua/go/156/2018
https://zakon.rada.gov.ua/go/156/2018
https://zakon.rada.gov.ua/go/156/2018
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3.1. "Про схвалення Стратегії популяризації української мови до 2030 

року "Сильна мова – успішна держава" від 17.07.2019 № 596-р; 

3.2. "Про затвердження Порядку взаємодії Уповноваженого із захисту 

державної мови з органами державної влади, органами влади Автономної 

Республіки Крим, органами місцевого самоврядування" від 21.08.2019 № 819; 

3.3. "Про затвердження Порядку здійснення Уповноваженим із захисту 

державної мови контролю за застосуванням державної мови органами 

державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами 

місцевого самоврядування" від 21.08.2020 № 817 та ін. 

Це свідчить про те, що законодавча база України з формування 

державної мовної політики та механізмів її реалізації загалом відповідає 

нормам світової практики й містить достатній інструментарій для того, щоб 

через мову сприяти національному єднанню, хоча, очевидно, що для того, 

щоб кожен громадянин України ідентифікував себе українцем, потрібно ще 

багато зусиль як з боку самої держави, так і з боку громадян.  

 

1.2. Державна мовна політика України: принципи, зміст, складові, 

механізми формування і реалізації  

 

Узагальнення різних інформаційних джерел, наукових доробок і 

зарубіжного досвіду підтверджує тезу про те, що в сучасному світі не існує 

держав, усі громадяни якої розмовляють однією мовою і владі зовсім не 

доводиться регулювати мовні відносини. Держави світу, регламентуючи 

засади мовної політики, розглядають її як інструмент системної інтеграції 

окремих сегментів суспільства (титульного етносу, національних меншин та 

мігрантів) у формуванні єдиного гуманітарного простору. Разом з тим у 

глобалізаційних умовах сьогодення велика увага з боку влади розвинених 

країн приділяється ще й захисту та розвиткові державної/офіційної мови. 

https://zakon.rada.gov.ua/go/596-2019-%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/go/596-2019-%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/go/819-2019-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/go/819-2019-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/go/819-2019-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/go/817-2019-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/go/817-2019-%D0%BF
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Необхідність впливу держави на регулювання мовних відносин 

актуалізується багатофункціональністю саме державної мови як соціального 

інституту, який забезпечує належне функціонування національного 

організму, виконує функцію засобу офіційного спілкування в країні. Крім 

того, державна мова є однією з основних ознак держави, що дозволяє її 

ідентифікувати як самостійну і суверенну державу [131].  

Як зазначалось у попередньому підрозділі, історично так склалось, що 

Україна належить до поліетнічних держав, на відміну від деяких 

європейських країн, історія формування етнічної структури населення яких 

вирізнялася тенденціями моноетнічного характеру. Складність сучасної 

мовної ситуації в Україні є логічним наслідком довготривалої боротьби, яка 

велась з українською ідентичністю, державністю, мовою, про що говорилось 

у попередньому підрозділі й буде детально розглянуто в другому розділі. 

Зокрема О.Сергєєва зазначає, що певна напруженість мовної ситуації в 

Україні з її лінгвістичним ландшафтом зумовлена мовною політикою 

минулих часів, яка запроваджувалась насильницьким шляхом. Тому 

вдосконалення мовних відносин потребує компенсації лінгвістичних втрат, 

активного просування української мови державними структурами, її 

поширення в освітній сфері та ін. [125]. Разом з тим, як показує досвід, 

проголосити українську мову державною виявилося недостатнім, украй 

необхідними є саме запровадження ефективних механізмів забезпечення її 

захисту, розвитку та функціонування. Слід також зауважити, що традиційні 

інструменти мовної політики, які, безперечно, необхідні й важливі, діють 

досить повільно. Наприклад, як зазначає Л. Белей, мовна політика в освіті 

дасть результати тоді, коли покоління, яке вона обслуговує, закінчить 

навчання і почне свою діяльність у межах спільноти. Отже, постає питання в 

обґрунтуванні нових підходів до формування та реалізації цієї політики, а 

також їх запровадження поряд із традиційними [8]. 
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Уважаємо за доцільне уточнення низки базових понять для 

однозначного їх розуміння в межах цієї роботи.  

Для позначення основної мови в більшості країн використовують 

термін "державна мова", або "офіційна мова". У науковій літературі існують 

різні думки щодо розрізнення чи ототожнення цих понять. Так Г. Янковська 

вважає, що в українському законодавстві використання терміна "офіційна 

мова" у значенні "державна мова" є небажаним явищем, адже суперечить 

принципу єдності законодавчої термінології, за яким, принаймні, хоча б у 

межах одного нормативно-правового акта, одне й те ж правове поняття слід 

називати одним юридичним терміном, а різні поняття – різними 

термінами [137].  

Разом з тим узагальнення конституційних актів країн світу дало підстави 

В. Заболоцькому говорити про те, що терміни "державна мова" і "офіційна 

мова" в основних законах закріплюються як тотожні [37]. Пропонує не 

розрізняти ці поняття і Конституційний Суд України, який визначає, що "під 

державною (офіційною) мовою розуміється мова, якій державою надано 

правовий статус обов’язкового засобу спілкування у публічних сферах 

суспільного життя" [118].  

Триває наукова дискусія і щодо сутнісних ознак державної мови. 

Найбільш обґрунтованими вважаємо висновки з цього питання, які викладені 

в роботах Є. Ткаченка, Г. Янковської та інших науковців, які виокремлюють 

певні критерії, тобто необхідні ознаки мови, яка претендує на отримання 

правового режиму державної. Серед обов’язкових критеріїв визначають такі: 

– природність мови (мова має бути такою, що зародилася, розвивається 

й функціонує разом з народом, якому вона належить, а не створеною 

штучно);  

– розвиненість мови (мова має бути літературною, тобто унормованою 

формою загальнонародної мови, якій притаманні такі ознаки: усна та 
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писемна форми, багатофункціональність, стильова розгалуженість, великий 

словниковий запас, кодифікованість та ін.; 

– поширеність мови (мова має бути поширеною або на всій території 

держави, або на значній її території, функціонувати в усіх сферах суспільства 

тощо). 

До додаткових критеріїв виокремлення певної мови як державної з-

поміж інших мов, які не для всіх країн є визначальними, віднесено такі: 

– мова титульної нації (мова тієї частини населення 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). 

Разом з тим істотні ознаки самого поняття "державна мова" 

розкриваються через особливості правового режиму: 

– законодавче закріплення правового режиму (як правило, у 

конституції або на рівні основного закону про мови, іноді – визнається 

звичаєм або традицією); 

– сфера обов’язкового використання (відповідні сфери або коло 

службових осіб, які зобов’язані у своїй роботі використовувати державну 

мову, визначаються в законах про мови певної держави); 

– права й обов’язки (надання правового режиму певній мові породжує 

низку прав та обов’язків як для держави загалом, так і для її громадян 

зокрема) [131; 137]. 

На нашу думку, до цього переліку слід додати й наявність відповідної 

організаційної структури, здатної забезпечити правовий режим 

функціонування державної мови та реагувати на порушення встановлених 

норм. 

Отже, які б суперечки не точились навколо доцільності законодавчого 

закріплення державної мови, саме правовий режим функціонування 

перетворює державну мову на універсальний засіб офіційного спілкування в 
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державі, а також реалізації прав та свобод громадян. Що стосується самого 

визначення, то в межах нашого дослідження будемо використовувати термін 

"державна мова" на позначення національної мови, яку проголошено 

державною в конституції або законі, що характеризується особливою сферою 

застосування і режимом функціонування, який забезпечується державою [131].  

Ще одне загальне поняття, яке поки що не знайшло однозначного 

тлумачення і з кожним новим дослідженням набирає нових відтінків, поняття 

державної мовної політики. Саме тому поряд з терміном "мовна політика" 

вживаються терміни "мовне будівництво", "мовний менеджмент", "мовне 

планування", "мовне регулювання" та ін.  

Наприклад, А. Баранов розглядає поняття "державне регулювання 

мови", що поєднує такі компоненти, як мовна політика і мовне будівництво, і 

пояснює, що в центрі мовної політики стоять політичні цілі, які формуються 

певними політичними інститутами; а мовне будівництво є частиною мовної 

політики і передбачає розробку програм вивчення мови, створення 

нормативних словників і граматик, розробку алфавітів і фіксування норм 

літературної мови, мови засобів масової інформації" [6]. Варто погодитись з 

тим підходом, що мовна політика в цілому має декілька складових, які 

відрізняються характером впливу на мовні процеси і відносини, мають різні 

суб’єкти та об’єкти впливу, різні механізми реалізації. Проте, на наше 

переконання, термін "політика" значно ширше за поняття "регулювання", 

оскільки в загальному розумінні – це активний вплив держави та суспільства 

на мову, який реалізується в різноманітних аспектах і з використанням різних 

способів та прийомів. Тому вважаємо їхнє співвідношення як загального і 

часткового.  

У своїх наукових доробках Т.Ковальова зазначає, що в основному всі 

визначення терміна "державна мовна політика", що сьогодні існують, 

характеризуються двома основними ознаками: 1) мовна політика є частиною 

національної політики певної держави, 2) мовна політика – це сукупність 
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заходів, спрямованих на певний мовний розвиток (уведення нових або 

збереження старих мовних норм, уніфікація і стандартизація літературних 

форм, реформи в галузі орфографії і пунктуації тощо) [57].  

У цілому погоджуючись із цими висновками, уважаємо за доцільне до 

мовного розвитку як об’єкта впливу додати й захист державної мови. 

Підтвердженням актуальності цього можна вважати прийняття Закону 

України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", 

де цей напрям мовної політики трактується як забезпечення належного рівня 

використання та захисту української як державної мови. Звісно, це питання 

викликає неоднозначне сприйняття в наукових колах.  

Так, О. Сергєєва у своїх дослідженнях доводить доцільність реалізації 

мовної політики в Україні на засадах принципу додатковості, який 

проголошує толерантність розв’язання мовних проблем на регіональному 

рівні. Науковець зазначає, що регулювання мовних відносин потребує 

суттєвої децентралізації [125].  

Разом з тим І. Лопушинський переконує, що держава повинна 

застосовувати механізми "позитивної дискримінації", або "підтримувальних 

дій" для української мови. Науковець застерігає, що визнання лінгвістичної 

свободи, наприклад, засобів масової інформації, виходячи з ринкових оцінок, 

може призвести до домінування російської мови. У зв’язку із цим, 

аналізуючи вітчизняне мовне законодавство, Венеційська комісія закликала 

до чесного балансу між захистом прав меншин, з одного боку, та 

збереженням державної мови як засобу інтеграції в суспільстві, з іншого [80].  

На користь таких висновків говорить і Ю. Куц, який висловлює 

занепокоєння вкрай повільним упровадженням української мови як 

державної в усіх сферах суспільного життя, особливо в регіонах 

Лівобережжя і Півдня України, та зазначає таке: 

– процеси русифікації ще продовжуються і набувають витончених 

форм; 
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– мовна реабілітація громадян України подекуди свідомо гальмується, 

а будь-яке розширення сфери вживання української мови кваліфікується як 

витіснення російської, збуджуючи постановку питання про необхідність 

прийняття радикальних заходів щодо захисту останньої;  

– зрусифіковано вищу освіту і механізми упровадження державної 

мови в навчально-виховний процес рухаються досить-таки повільно; 

– дуже неохоче і кволо переходить до українськомовного усного 

ділового мовлення численний корпус державних службовців. Рідко можна 

почути українське слово в таких галузях, як спорт, підприємництво, 

кредитно-фінансова сфера та сфера послуг тощо [77]. 

Ухвалення Закону України "Про забезпечення функціонування 

державної мови", безумовно, є кроком уперед, проте його чинність не 

вичерпує всіх питань щодо механізму захисту державної мови та прав 

громадян на її використання. Усе зазначене вище говорить про доцільність 

виокремлення політики розвитку, захисту та забезпечення функціонування 

державної мови в окрему складову державної мовної політики України.  

Таким чином, основними складовими державної мовної політики 

можна вважати такі:  

– політику регулювання мовних відносин у державі та захисту мовних 

прав громадян; 

– політику розвитку, захисту та забезпечення функціонування 

української мови як державної.  

Якщо об’єктом другої складової виступає безпосередньо мова як 

система та мовлення в певних сферах життєдіяльності, то об’єктом першої – 

увесь спектр мовних відносини у суспільстві та мовні права громадян. 

Відповідно до мети та завдань кожної із зазначених складових державної 

мовної політики суб’єкти цієї політики, а також механізми її формування та 

реалізації будуть різними. 
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Серед визначень, які існують на позначення державної мовної політики, 

найбільш повним уважаємо визначення Т.Ковальової. Науковець визначає 

державну мовну політику України як напрям державної гуманітарної 

політики, що являє собою систему теоретичних і методологічних підходів, 

принципів, правових актів і державних заходів, призначених впливати на 

процеси мовного життя з метою регулювання мовних відносин у суспільстві, 

забезпечення реалізації мовних прав осіб, визначення статусу мов і порядку 

їх застосування, установлення мовних норм, сприяння розвитку мов і 

гарантування їхнього захисту [58].  

Засадничі положення та принципи державної мовної політики України –

предмет досліджень багатьох науковців. На нашу думку, до визначальних 

принципів державної мовної політики України, серед яких – усебічний 

розвиток української мови як державної, гарантування вільного розвитку 

регіональних мов або мов меншин, інших мов та ін., варто додати 

націєтворчий принцип та принцип "українська (державна) мова як дія, 

функція" (а не пам’ятник), конгруентний з об’єднавчим і державотворчим. 

Разом із тим складність полягає не лише у визначенні орієнтирів 

(формування) політики, у даному випадку політичного підходу до 

провадження державою мовної політики, а саме в застосуванні сучасних 

механізмів реалізації цієї політики на всіх рівнях управління. Відповідно до 

теорії управління реалізація будь-якої політики відбувається через 

державне/публічне управління.  

Відштовхуючись від розуміння поняття механізмів публічного 

управління як механізмів реалізації політики в будь-якій сфері, у тому числі 

й у регулюванні мовних відносин, уважаємо за доцільне визначити поняття 

публічного управління, яким будемо послугуватись у роботі. Найбільш повно 

передає його зміст термін, представлений у термінологічному словнику з 

публічного управління (2018 р.). Публічне управління – це діяльність органів 

державного управління, органів місцевого самоврядування, представників 
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приватного сектору та інститутів громадянського суспільства в межах 

визначених законом повноважень і функціональних обов’язків (планування, 

організації, керівництва, координації та контролю) щодо формування та 

реалізації управлінських рішень суспільного значення, політики розвитку 

держави та її адміністративно-територіальних одиниць [31]. 

Таку думку поділяє О. Задихайло, який, порівнюючи змістовність 

понять "державне управління" та "публічне управління", робить висновок 

про те, що становлення поняття "публічного управління" пов’язане з 

наявністю процесу "роздержавлення" управління, що, зі свого боку, 

пов’язане з передачею частини державних функцій органам місцевого 

самоврядування та неурядовим організаціям. Таким чином, здійснення 

управлінських функцій у публічній сфері покладається не лише на органи 

державної влади, а й на інших суб’єктів, що мають владні повноваження 

(органи місцевого самоврядування, громадські організації тощо) [39]. 

Слід зазначити, що теоретична база механізмів управління сьогодні вже 

достатньо розроблена. Є також ґрунтовні роботи щодо механізмів реалізації 

мовної політики, наприклад, науковий доробок Г. Панченко. Дослідниця 

механізм реалізації державної мовної політики розглядає як сукупність 

засобів, методів та важелів держави, спрямованих на досягнення 

пріоритетних цілей у сфері мовної політики, що базуються на принципах 

наукового обґрунтування, об’єктивності, цілісності, узгодженості та чіткій 

скоординованості дій суб’єктів цієї політики. 

Варто погодитись із дослідницею і в тому, що здійснення 

загальнодержавних заходів у сфері державної мовної політики чи вирішення 

локальних мовних проблем регіонального рівня можливе лише через 

комплекс взаємопов’язаних механізмів її реалізації, скоординованих між 

собою за термінами реалізації та ресурсним забезпеченням. Комплексний 

механізм, за Г. Панченко, містить у собі такі основні механізми реалізації 
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державної мовної політики: правовий, політичний, організаційний, 

інформаційний, економічний та мотиваційний [100].  

У цілому погоджуючись із таким підходом, уважаємо за доцільне 

розуміти мотивацію як функцію управління, а не як окремий механізм. 

Інформацію також уважаємо ресурсом і роботу з нею – скоріше функцією, а 

не знову ж таки окремим механізмом. Саме такий підхід підтверджують і 

наукові праці з теорії державного управління. Так, оскільки фактори 

державного управління можуть мати економічну, соціальну, організаційну, 

політичну і правову природу, то і комплексний механізм державного 

управління повинен являти собою систему економічних, соціальних, 

організаційних, політичних та правових механізмів. Все це повною мірою 

стосується і підходів до формування та реалізації державної мовної політики. 

Проте, на нашу думку, щодо провадження державної мовної політики в будь-

якій країні коректніше говорити й про фінансові ресурси та економічні 

методи під час її реалізації, не виділяючи ці заходи в конкретний механізм. 

Таким чином, комплексний механізм формування та реалізації державної 

мовної політики України доцільно розуміти як сукупність таких окремих 

конкретних механізмів: політичний, нормативно-правовий, організаційний, 

соціальний. Дієвість комплексного механізму забезпечується застосуванням 

певних методів впливу на об’єкти управління (економічні, мотиваційні тощо) та 

ресурсами (фінансовий, інформаційний, кадровий та ін.). 

Виходячи із загального розуміння механізму реалізації політики як 

практичного втілення поставлених цілей, вважаємо, що відразу, як буде 

ухвалене конкретне рішення про вдосконалення мовної ситуації чи 

регулювання мовних відносин, буде формуватись конкретний механізм його 

(цього рішення) реалізації. Тобто буде добиратись із усього арсеналу 

відповідний набір методів, інструментів, важелів та технологій впливу.  

Слід також зазначити, що наразі певна неоднозначність існує у 

підходах до визначення складових самих механізмів, кожен дослідник 
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визначає їх коло по-різному. Сутність і структура категорії, як і види 

механізмів управління, суттєво відрізняються залежно від авторських 

інтерпретацій. До того ж часто можемо зустріти в літературі, що такі поняття, 

як механізми, заходи, прийоми, важелі, стимули, інструменти, засоби, 

технології, взагалі подаються як синоніми. Проаналізувавши зміст 

зазначених вище понять та встановивши між ними зв’язки, пропонуємо 

складові механізмів управління визначати за схемою: механізм – прийом 

(методи) – засіб (захід) – інструмент, яку ми представили на рисунку. 

 

Рис.1.1. Основні складові механізму управління. 

 

Отже кожен конкретний механізм реалізації державної мовної політики 

включає в себе сукупність прийомів (методів), за допомогою яких 

відбувається вплив держави на мовну ситуацію чи мовні відносини. У свою 

чергу, прийоми (методи) ґрунтуються на використані низки засобів та 

інструментів (важелів або регуляторів). Наприклад, в основі нормативно-

правового механізму лежить нормативно-правове забезпечення провадження 

державної мовної політики, яке реалізується в основному за допомогою 

правових норм регулювання мовних відносин та становлення санкцій за їх 

порушення (як інструмент).  

Розглянемо більш детально основні механізми формування та 

реалізації державної мовної політики: політичний, нормативно-правовий, 

організаційний та соціальний. При цьому припускаємо те, що під час 

МЕХАНІЗМ 

Прийом(методи) 

засіб (захід) 

інструмент, важіль, 

регулятор, технологія, ін. 
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реалізації даної політики можуть бути розроблені та запроваджені й інші 

конкретні механізми.  

Політичний механізм. Цей механізм формує основи державної мовної 

політики, обґрунтовує вибір пріоритетних напрямів її подальшого розвитку і 

реалізації. Л. Приходченко визначає політичний механізм управління як 

практику реалізації управлінських процедур: розробку, прийняття та 

реалізацію рішень; регулювання політичних криз і конфліктів; аналіз та 

оцінку результатів і наслідків прийнятих рішень [102]. Найбільш повним і 

логічним є визначення В. Меркулова, який під політичним механізмом 

державного управління розуміє систему інституційних (організаційно 

оформлених) і неінституційних (неформалізованих) цінностей, традицій, 

процедур, правил, зразків формування й функціонування вищих і 

центральних органів виконавчої влади, визначення й перерозподілу між ними 

основних елементів управлінського зв'язку (цілей, функцій, пріоритетних 

завдань, обов'язків, правил прийняття рішень, повноважень і 

відповідальності), здійснення їх взаємодії між собою та з інститутами 

громадянського суспільства (недержавними за своєю природою) щодо 

розробки, прийняття й реалізації найважливіших політичних і 

адміністративних рішень у певній сфері життєдіяльності суспільства, а також 

здійснення зовнішнього контролю за їх виконанням та вирішення раптових 

суперечок [126]. 

Таким чином, основні методи та інструменти цього механізму лежать у 

площині аналізу державної мовної політики:  

– вироблення на основі вивчення мовних запитів і цінностей 

суспільства теоретичних, концептуальних засад про місце та значення мови в 

житті суспільства, про характер співпраці держави з громадськістю; 

– обґрунтування пріоритетних напрямів державної мовної політики, 

подальшого розвитку і реалізації;  

– формування стратегії розвитку мовних відносин у державі; 
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– визначення мети і завдань політики, її принципів і методів;  

– створення нормативно-правової бази, що регулює відповідну сферу 

правовідносин;  

– створення відповідних структур органів державної влади, що 

здійснюють формування та безпосередню реалізацію мовної політики 

держави, визначення обсягів делегування повноважень органам місцевого 

самоврядування, розробка концепції взаємодії з громадськістю та ін. 

Особливе місце у вищезазначеному механізмі належить правовому 

компоненту державної політики, у якому втілюється певна стратегія та 

діяльність держави у сфері розвитку мовних відносин. Така стратегія 

української держави ґрунтується, з одного боку, на системі ліберальних 

цінностей і європейському розумінні прав і свобод щодо індивідуального 

мововжитку, а з іншого – за необхідності розвитку та захистку державної 

мови. У загальному розумінні політику можна визначати як послідовну і 

системну діяльність органів державної влади щодо оптимізації механізмів 

регулювання мовних відносин з метою досягнення їх упорядкованості, 

забезпечення прав і свобод людини й громадянина.  

Нормативно - правовий механізм реалізації державної мовної політики 

направлений відповідно на нормативно-правове забезпечення її здійснення. 

Цей механізм передбачає:  

– законодавче забезпечення мовних відносин та реалізації мовних прав 

громадян на території України;  

– удосконалення чинного законодавства з питань функціонування, 

захисту та розвитку державної мови; 

– нормативне закріплення завдань повноважень органів публічного 

управління в контексті реалізації державної мовної політики, їх взаємодію, 

характер прийнятих рішень; 

– розробка й упровадження державних стандартів у сфері державної 

мовної політики (у т.ч. застосування санкцій за їх порушення);  
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– використання незалежної соціальної експертизи законодавчих та 

інших нормативно-правових актів, що стосуються державної мовної 

політики; 

– адаптацію законодавства України у сфері регулювання мовних 

відносин до законодавства Європейського Союзу з урахуванням власної 

ідентичності та суверенітету.  

Основними заходами та інструментами є права, норми та санкції за їх 

порушення. 

Організаційний механізм. Необхідність реалізації завдань державної 

мовної політики обумовлює необхідність застосування такого механізму 

управління, як організаційний, тобто створення системи органів управління, 

яка б повністю забезпечувала практичну реалізації напрямів державної 

мовної політики. Крім того, як зазначає у своїх роботах С. Краснопьорова, 

система органів управління, маючи правові, інформаційні, економічні, 

технічні та інші ресурси щодо реалізації владних повноважень, забезпечує 

одночасність здійснення відповідних владних функцій по всіх регіонах 

країни.  

Організаційний механізм реалізації державної мовної політики містить 

у собі суб’єкти політики з чітко визначеними обов’язками й 

повноваженнями, об’єкти цієї політики; відповідає за визначення цілей, 

завдань, функцій та методів управління мовними процесами в країні; 

координує ефективне функціонування та взаємозв’язок усіх організаційних 

структур, що відповідають за реалізацію державної мовної політики; 

здійснює контроль за їх діяльністю та фіксує результати цієї діяльності.  

Отже, основними складовими елементами організаційного механізму 

як системи є організаційні структури, які реалізують управлінські рішення, 

технологію управління, правові засади управління з метою реалізації 

покладених функцій та досягнення необхідних результатів. Відтак саме 

діяльність зазначених структур можна вважати прийомом (методом) 
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організаційного механізму, удосконалення їх функціональних обов’язків та 

видів взаємодії з іншими органами публічної влади (органи місцевого 

самоврядування громадські структури, приватні установи) – засобами, які 

складаються з інструментів (відповідних методик, правових і нормативних, 

мотиваційних та інших важелів, різних технологій впливу, а також 

ресурсного, у тому числі інформаційно-аналітичного, забезпечення) впливу 

на об’єкти управління. Ключовими поняттями в задекларованому визначенні 

є "структура" та "інструменти впливу". Тобто виникає логічне запитання 

щодо того, яким чином формувати відповідні організаційні структури 

реалізації мовної політики та які "інструменти впливу" при цьому необхідно 

використовувати. 

Таблиця 1.3. 

Основні суб’єкти і об’єкти державної мовної політики 

Суб’єкти політики – органи публічного 

управління 

Предмет 

регулювання 

Об’єкти політики, 
на які спрямовано вплив 

суб’єктів політики 

ВРУ (комітет з питань гуманітарної та 

інформаційної політики), Міністерство 

культури та інформаційної політки, 

Міністерство освіти і науки, інші міністерства, 

колегіальні органи центрального рівня (ради, 

експертні ради, комісії тощо), відповідні 

структурні підрозділи обласних і районних 

державних адміністрацій, територіальні органи 

ЦОВВ, виконкоми органів місцевого 

самоврядування територіальних громад та 

сільські, селищні, міські голови і старости 

населених пунктів об’єднаних територіальних 

громад, громадські установи й організації та ін. 
 

Мовні 

відносини, 

мовні права 

громадян 

(регулювання й 

захист) 

 

 

Органи публічної 

влади, заклади освіти, 

культури, наукові 

установи; організації й 

установи різних форм 

власності, підприємці, 

незалежно від напряму 

діяльності, громадські 

організації та ін.  

Громадяни України, 

громадяни інших країн, 

які проживають на 

території України, діти, 

підлітки. 

 

Уповноважений із захисту державної мови 

(мовний омбудсмен), Інститут української мови 

НАН України, Інститут мовознавства 

ім. О.О. Потебні, Інститут літератури імені 

Т.Г. Шевченка НАН України , Національна 

комісія з питань правопису при КМУ України, 

Координаційна рада з питань застосування 

української мови в усіх сферах суспільного 

життя України при Міністерстві культури й 

інформаційної політики, а також громадські 

установи й організації та ін. 

Українська 

мова як 

система, як 

державна 

(розвиток і 

захист) 
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Виходячи з того, що мовна політика має дві складові (щодо 

регулювання мовних відносин та розвитку й захисту мови), то і структура 

цього механізму повинна відображати ці зазначені напрями. У таблиці 1.3. 

зазначено основні суб’єкти й об’єкти державної мовної політики.  

 

Соціальний механізм. Важливою умовою ефективності комплексного 

механізму реалізації державної мовної політики є з’ясування його соціальної 

складової. Щодо самого поняття "соціальне", будемо орієнтуватись на 

загальновизнане його тлумачення в соціології – сукупність певних 

особливостей суспільних відносин, інтегрована індивідами чи спільнотами у 

процесі спільної діяльності в конкретних умовах. "Соціальне" проявляється 

скрізь, де дія однієї людини зіставляється з дією іншої. У широкому значенні 

"соціальне" тотожне поняттю "суспільне " означає все те, що належить до 

суспільства. У вузькому – означає тільки ті аспекти "суспільного", які 

визначаються місцем людей у соціальній структурі відносинами між 

соціальними та представниками різних класів, націй, трудових колективів 

тощо [75] Соціальний аспект зовнішніх і внутрішніх зв’язків є критерієм 

доцільності будь-яких управлінських рішень, що спонукає до активного 

реагування на зміни, які відбуваються в суспільстві. Отже, структуру органів 

публічної влади, які формують та реалізують мовну політику в державі, не 

можна вважати соціально нейтральною. Соціальна складова механізму 

реалізації мовної політики повинна забезпечувати баланс державних, 

суспільних та індивідуальних інтересів. Ефективність державної політики в 

цій сфері залежить від конструктивної взаємодії органів публічної влади 

безпосередньо громадянами України. У свою чергу, якісний рівень, ступінь 

досконалості механізму реалізації мовної політики залежить від підготовки 

кадрів, відповідальних за провадження політики та здійснення комунікацій, 

їх уміння виявляти й об’єктивно оцінювати стан і тенденції розвитку всіх 

складових мовних відносин. Отже, соціальна складова механізму реалізації 

державної мовної політики залежить від характеру зв’язків з громадськістю і 

сукупності професійних та особистих якостей публічних службовців.  
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Таким чином, механізмами формування та реалізації державної мовної 

політики ми вважаємо сукупність засобів, методів і важелів держави, 

направлених на визначення та досягнення пріоритетних цілей у сфері мовних 

відносин, вони (механізми) базуються на принципах наукового 

обґрунтування, об’єктивності, цілісності, узгодженості та чіткої 

координованості дій. Застосовуючи комплексний підхід до формування і 

реалізації державної мовної політики, ми пропонуємо такі механізми як 

складові комплексного механізму: політичний, нормативно- правовий, 

організаційний та соціальний, які зображені на рис.1.2. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1.2. Комплексний механізм формування та реалізації держаної 

мовної політики України 

 

Суб’єкти публічного управління, які формують і 

реалізують державну мовну політику  
(органи державної влади, місцевого самоврядування, 

організації різних форм власності), громадськість 

Механізми формування та реалізації мовної політики 

Соціаль- 

ний 

Організаці

йний 

Політич- 

ний 

Нормативно-

правовий 

Предмет регулювання державної мовної політики 

Мовні відносини, мовні 

права громадян 

(регулювання й захист) 

Українська мова як 
система, як державна 
(розвиток і захист) 

Об’єкти публічного управління – громадяни України, 

громадяни інших країн, які проживають на території, 

діти, підлітки; органи публічної влади, заклади освіти, 

культури, соціальної сфери, наукові установи; 

організації і установи різних форм власності, 

підприємці, громадські організації та ін.  
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Серед важелів впливу органів влади у межах кожного конкретного 

механізму державної мовної політики слід виокремити економічні методи й 

фінансові ресурси. У їх основі лежить економічне стимулювання розвитку 

державної мовної політики, координація процесу фінансування програм 

державної мовної політики України за допомогою коштів Державного 

бюджету України, бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст 

Києва і Севастополя, бюджети місцевого самоврядування та інші джерела 

(пожертви політичних партій, громадських організацій, окремих громадян-

резидентів і нерезидентів), не заборонених законодавством України. 

Важливою складовою є й активне залучення коштів меценатів.  

Разом з тим реалізація мовної політики держави, як було зазначено 

вище, відбувається за безпосередньої участі органів публічної влади й інших 

закладів і установ, що також вимагає відповідного фінансування з боку 

держави та місцевої влади. Отже, у загальному вигляді фінансово-економічні 

важелі впливу комплексного механізму реалізації державної мовної політики 

можна розглядати як сукупність заходів, форм і методів створення й 

використання фондів фінансових ресурсів з метою досягнення цілей цієї 

політики. Слід зазначити, що використання фінансового ресурсу зі своєю 

підсистемою фінансових стимулів (тобто форм і методів організації 

фінансово-кредитних відносин) під час реалізації державної мовної політики 

України повинне регламентуватись виключно нормативними актами 

держави.  

Фінансовий ресурс передбачає фінансову підтримку держави:  

– для створення навчальної літератури (підручники, посібники, 

навчальні програми) та інших видів друкованої продукції українською мовою 

та мовами корінних народів, що населяють територію нашої країни для 

використання їх у навчальних закладах України;  
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– для організації державних курсів та центрів із вивчення української 

мови (чи вдосконалення рівня володіння) і культури для різних категорій 

населення по всій території України та за її межами; 

– для розвитку видавничої справи українською мовою та мовами інших 

корінних народів, що проживають на території України, створення нових 

освітніх програм у теле- і радіопросторі країни;  

– для впровадження обов’язкового викладання навчальних програм у 

закладах вищої освіти по всій території України; 

– для проведення досліджень щодо проблем мовної політики, 

застосування сучасних засобів та технологій популяризації української мови 

та ін.  

Серед інших важелів впливу, які можуть застосовуватись під час 

реалізації державної мовної політики, – методи мотивації. Такі методи 

управління будь-якою сферою, у тому числі й державною мовною політикою, 

полягають у створенні державою таких умов, щоб керованому об’єкту було 

вигідно діяти так, як того "бажає держава". У нашому випадку, держава, 

наприклад, знижує податки на випуск періодичної літератури державною 

мовою та мовами корінних народів для дітей та підлітків, тим самим 

стимулює його зростання. Іншими прикладами є встановлення підвищених 

стипендій для студентів-відмінників або премій за внесок у популяризацію 

рідної мови, збільшення державного замовлення на підготовку фахівців у 

закладах вищої освіти та ін.  

Серед інших мотиваційних методів – матеріальне стимулювання 

переможців різних мовних конкурсів, дослідників, державні програми, 

гранти, кредити, субсидії; додаткові пільги; спрямування інвестицій та ін.  

Щодо інших ресурсів у реалізації мовної політики, то до них можна 

віднести інформаційний, кадровий та ін. Разом з тим, відштовхуючись від 

самої суті сучасної державної мовної політики України, яка полягає не у 

примусовому нав’язуванні державної мови, а в її популяризації, наданні їй 



61 

 

нової привабливості, вважаємо, що серед пріоритетних завдань – 

обґрунтування саме мотиваційних методів державної мовної політики, про 

що більш детально буде йтися в наступних розділах.  

 

 

1.3. Структурно-функціональне забезпечення формування та реалізації 

державної мовної політики  

 

В умовах непланомірного несистемного розвитку мовних відносин в 

Україні, що спричинено низкою об’єктивних і суб’єктивних факторів, дедалі 

більшого значення набувають дослідження підходів до формування 

ефективної системи публічного управління зазначеною сферою, а також 

взаємозв’язків її складових елементів. Важливе місце серед останніх займає 

організаційна структура органів управління, раціональність побудови якої 

визначає успішність функціонування всієї системи управління. 

Узагальнення підходів до з’ясування суті і складових механізмів 

публічного управління, наведені в попередньому підрозділі, дозволяють 

зробити висновок про те, що організаційний механізм управління – це 

система, призначена для практичного здійснення управління й досягнення 

поставлених цілей, що має визначену структуру, методи, важелі, інструменти 

впливу на об’єкт управління з відповідним нормативно-правовим 

забезпеченням та ресурсами (кадровим, інформаційним, фінансовим та ін.).  

Отже, організаційний механізм реалізації державної мовної політики – 

це, перш за все, система, призначена для практичної реалізації державної 

політики у сфері мовних відносин, яка (система) має визначену структуру та 

методи регулювання й розвитку таких відносин (завдання, функції, 

повноваження, важелі, ресурсне забезпечення). Все зазначене розкриває 

поняття структурно-функціонального забезпечення реалізації державної 

мовної політики.  
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Зважаючи на те, що регулювання мовних відносин в Україні в різні 

роки незалежності відбувалося за різним и підходами, воно постійно 

перебувало під контролем і використовувалось як політичний важіль, що 

позначилось і на динаміці змін у структурі управління. Зокрема відразу після 

прийняття незалежності це питання перебувало під особливим контролем, 

координацію здійснювали багато установ на всіх рівнях управління, потім 

увагу до цих процесів дещо послабили, відповідно, структури теж постійно 

змінювали. Це все позначалось, звісно, й на стані розвитку мовних процесів у 

суспільстві.  

У структурі органів влади, що опікувались мовним питанням, постійно 

відбувались зміни, а це означає, що змінювались і відповідальні за 

провадження цієї політики, тобто не було відповідальних за її 

результативність. У своїх роботах Г. Панченко дослідила такі зміни в 

структурі органів влади протягом 2000/2001 рр., з’ясувавши, що відповідний 

перерозподіл обов’язків відбувався сім разів (табл.1.4). 

Таблиця 1.4 

Зміни в структурі центральних органів державної влади, 

відповідальних за формування та реалізацію мовної політики у 2000/2001 рр. 

 

 Орган влади Основні завдання Створено/ліквідовано 

1 Рада з питань мовної 

політики при 

Президентові України 

активізації роботи щодо 

формування та здійснення 

мовної політики 

Указ Президента України 

від 24.02.1997 № 164/97/ 

Указ Президента України 

від 13.11.2001 № 1071/2001 

2 Державний комітет 

України у справах 

національностей та 

міграції 

(Держкомнацміграції) 

забезпечення реалізації 

державної політики у сфері 

міжнаціональних взаємин, 

прав національних меншин та 

української діаспори, 

міграційних відносин 

26 липня 1996 р. Указ 

Президента України "Про 

зміни в системі 

центральних органів 

виконавчої влади 

України"/ у 2000 р. 

3 Департамент мовної 

політики 

Держкомнацміграції 

сприяння розвиткові і 

функціонуванню української 

мови як державної та мов 

національних меншин на всій 

території України 

 

Постанова Кабінету 

Міністрів України від 31 

березня 1997 року 
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Продовження таблиці 1.4. 

 
4 Міністерство культури 

і мистецтв України 

здійснення організаційно-

координаційної роботи, 

пов’язаної з виконанням 

комплексних заходів щодо 

всебічного розвитку і функціо-

нування української мови 

Постанова Кабінету 

Міністрів України від 

21.06.2000 № 1004 

5 Мовний сектор 

Секретаріату Кабінету 

Міністрів України  

забезпечення реалізації мовної 

політики 

Постанова КМУ від 

20.06.2001 № 660 "Про 

внесення змін до 

структури Секретаріату 

Кабінету Міністрів 

України та структури 

Служби Прем’єр-міністра 

України" 

6 Відділ мовної політики 

Державний комітет 

інформаційної 

політики, телебачення і 

радіомовлення України  

забезпечення реалізації мовної 

політики 

Указ Президента України 

від 05.04.2001 № 233/2001 

"Про вдосконалення 

забезпечення реалізації 

державної мовної 

політики"/ 2001 

7 Сектор мовної політики 

у складі Міністерства 

культури і туризму 

забезпечення реалізації мовної 

політики 

2001/2002 

 

На думку дослідниці, це вносило певний дисбаланс у проведенні 

конструктивної та виваженої державної мовної політики: функції та завдання 

органів часто дублювалися, не було визначено основного органу, який 

здійснював би координацію роботи у сфері державної мовної політики. 

З огляду на зазначене вона вважає, що поступова ліквідація надто громіздкої 

системи органів виконавчої влади була логічна і доречна, проте покладання 

всіх обов’язків щодо формування і реалізації мовної політики на єдиний 

орган влади – сектор мовної політики у складі Міністерства культури і 

туризму, не переглянувши його функції та можливості, теж не дало 

управлінського ефекту в цій сфері [99].  

Погоджуючись із цими висновками, зауважимо, що тенденція 

постійного реформування структур, відповідальних за провадження мовної 

політики, покладання тотожних завдань на різні органи влади, розпорошення 

цих завдань і функцій має місце й на сьогодні. До того ж уся структура 
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представляє лише вищий рівень, місцеві органи публічної влади майже 

позбавлені відповідних структур.  

Щоб проаналізувати ефективність організаційного механізму 

формування та реалізації мовної політики, який функціонує сьогодні, 

пропонуємо як вихідні положення систематизацію основних ознак (засад) 

цієї політики та механізму публічного управління взагалі, а своєрідними 

критеріями дієвості саме організаційного механізму буде виступати те, 

наскільки він може забезпечити реалізацію цих засад на практиці. Отже, 

узагальнюючи викладене в попередніх підрозділах, узагальнимо такі 

положення: 

1. Організаційний механізм повинен забезпечити процес формування та 

практичну реалізацію основних засад та стратегій державної мовної 

політики. 

2. Державна мовна політика Україні має дві основні складові (розвитку 

та захисту державної мови, регулювання мовних відносин у державі), тому 

управлінська структура повинна відображати реалізацію політики за цими 

напрямами. 

3. Реалізація політики повинна охоплювати всі регіони і позначатися на 

всіх рівнях управління в державі.  

4. Взаємодія з громадськими інституціями, їх участь у формуванні й 

реалізації мовної політики, як і будь-якої іншої, – ознака сучасної концепції 

публічного управління.  

5. Здійснення моніторингу результативності провадження мовної 

політики з метою коригування напрямів реалізації – обов’язковий елемент 

(запорука) успішності: проведення опитувань, наукових досліджень, інших 

заходів, у т.ч. за участі громадськості. 

6. Інші ознаки та засади політики й публічного управління. 

Науковці зазначають, що в Україні відсутнє законодавче закріплення 

структури управління в державі. Аналізуючи організаційний механізм 
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реалізації державної мовної політики, систему суб’єктів публічного 

управління за рівнями управління, В. Мамонова обґрунтовує такі чотири 

рівні управління в державі:  

– вищий рівень – Президент України, Верховна Рада України, Кабінет 

Міністрів України; 

– центральний рівень – міністерства та інші центральні органи 

виконавчої влади (станом на 01.01.2020 р. це служби, агентства, інспекції, 

ЦОВВ зі спеціальним статусом, колегіальні органи (національні комісії), інші 

ЦОВВ); 

– регіональний – обласні державні адміністрації та територіальні 

органи ЦОВВ (головні та міжрегіональні управління), обласні ради; 

– місцевий – районні державні адміністрації та територіальні органи 

ЦОВВ (районні та міські управління, відділи), органи місцевого 

самоврядування територіальних громад, сільські, селищні, міські голови і 

старости населених пунктів територіальних громад [85]. 

Виходячи з того, що мовна політика має дві складові (щодо 

регулювання мовних відносин, розвитку й захисту мови), то й структура 

організаційного механізму управління повинна відображати ці зазначені 

напрями. Так, основними суб’єктами формування та реалізації мовної 

політики в площині регулювання мовних відносин є такі: Верховна Рада 

України (комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики), 

Міністерство культури та інформаційної політки, Міністерство освіти і 

науки, інші міністерства, колегіальні органи центрального рівня (ради, 

експерті ради, комісії тощо), відповідні структурні підрозділи обласних і 

районних державних адміністрацій, територіальні органи ЦОВВ, виконкоми 

органів місцевого самоврядування територіальних громад та сільські, 

селищні, міські голови і старости населених пунктів територіальних громад, 

громадські установи й організації та ін. 
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Щодо іншої складової мовної політики – розвитку і захисту державної 

мови, то, крім зазначених вище органів влади, слід виокремити такі суб’єкти: 

Уповноважений із захисту державної мови, Інститут української мови НАН 

України, Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України, Інститут 

літератури імені Т.Г. Шевченка НАН України , Національна комісія з питань 

правопису при Кабінеті Міністрів України, Координаційна рада з питань 

застосування української мови в усіх сферах суспільного життя України при 

Міністерстві культури й інформаційної політики, Національна комісія зі 

стандартів державної мови , а також громадські установи й організації та ін. 

Ключовими поняттями у представленому вище визначенні 

організаційного механізму є "структура", "завдання", "повноваження", а 

також "засоби впливу". До того ж на практиці саме за цими критеріями, 

можна визначати й результативність організаційного механізму в цілому. 

Тобто виникає логічне запитання щодо того, яким чином формувати 

відповідні організаційні структури реалізації мовної політики та які засоби 

впливу при цьому необхідно використовувати, щоб досягти мети цієї 

політики? 

Формування та реалізацію державної мовної політики в Україні, а 

значить регулювання мовних відносин, забезпечення та захист державної 

мови, здійснює розгалужена структура органів публічного управління, які 

представляють і законодавчу владу, і виконавчу владу, і місцеве 

самоврядування; у цьому процесі беруть участь також різні колегіальні 

органи й інститути громадянського суспільства. Розглянемо детально 

структуру органів влади, що провадять державну мовну політику, їх основні 

функції та з’ясуємо, чи здатна вона на практиці забезпечити реалізацію цієї 

політики, виконання Закону України "Про забезпечення функціонування 

української мови як державної", Стратегії популяризації української мови до 

2030 року "Сильна мова – успішна країна", затвердженої розпорядженням 
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Кабінету Міністрів України від 17.07.2019 р. № 596-р, та інших нормативно-

правових актів на всіх рівнях управління. 

Вищий рівень. Відразу зазначимо, що всі закони в нашій країні 

ухвалюються виключно Верховною Радою України за встановленою 

процедурою. Зауважимо, що певні повноваження щодо втручання в цей 

процес є й у Президента України, проте в межах нашого дослідження це не є 

предметом для розгляду. 

Для здійснення за окремими напрямами законопроєктної роботи, 

підготовки і попереднього розгляду питань, віднесених до повноважень 

Верховної Ради України, відповідно до чинного законодавства з числа 

народних депутатів України утворюються комітети Верховної Ради України 

(далі - комітети). Так, Постановою Верховної Ради України від 29 серпня 

2019 року № 19-IX 4 "Про перелік, кількісний склад і предмети відання 

комітетів Верховної Ради України дев’ятого скликання" законопроєктну 

роботу, підготовку і попередній розгляд питань провадження державної 

політики у сфері розвитку та використання державної мови та мов 

національних меншин в Україні покладено на Комітет з питань гуманітарної 

та інформаційної політики.  

Для того, щоб адекватно аналізувати ефективність роботи цього 

комітету, слід зазначити, що до предметів його відання віднесені ще такі 

питання: культурно-просвітницька діяльність (видавнича справа, бібліотечна 

справа, народні художні промисли); культурно-мистецька діяльність 

(професійні творчі спілки, театри, музика, школи естетичного виховання, 

арт-ринок, дизайн, галереї, організація виставок, концертів, фестивалів 

тощо); медійна індустрія (телебачення, ОТТ та IPTV, платформи з 

розповсюдження інформації, радіо), національна кіноіндустрія; 

аудіовізуальний ринок; рекламна діяльність; охорона історико-культурної 

спадщини (музейна справа, архівна справа, діяльність заповідників, 

вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей); друковані, 
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електронні засоби масової інформації, у тому числі соціальні медіа, мережа 

Інтернет; туризм та туристична діяльність; курорти та рекреаційна 

діяльність; державна політика у сфері свободи совісті та релігійних 

організацій; засади благодійної діяльності, у тому числі меценатської; 

державна політика у сфері інформації та інформаційної безпеки (крім питань, 

що належать до сфери національної безпеки та оборони); державна політика 

у сфері сімейно-шлюбних відносин; державна політика сприяння 

становленню інституту сім’ї, забезпечення надання державної допомоги 

сім’ям з дітьми, захисту безпритульних дітей, оздоровлення та відпочинку 

дітей; демографічна політика [111]. 

Центральний рівень. Головним органом виконавчої влади, на який 

покладено обов’язки щодо аналізу, формування та реалізації державної 

мовної політики, сьогодні є Міністерство культури та інформаційної 

політики України (далі – МКІП) – центральний орган виконавчої влади, 

діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів 

України. Однак треба зауважити, що, крім питань мовної політики, зазначене 

відомство опікується ще цілою низкою важливих для розвитку країни питань. 

Відповідно до Положення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 16 жовтня 2019 р. № 885, МКІП є головним органом у системі 

центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та 

реалізує державну політику у сферах культури, популяризації України у світі, 

державного іномовлення, інформаційного суверенітету України (у частині 

повноважень з управління цілісним майновим комплексом Українського 

національного інформаційного агентства "Укрінформ") та інформаційної 

безпеки, а також забезпечує формування та реалізацію державної політики у 

сферах кінематографії, відновлення та збереження національної пам’яті, 

міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин в 

Україні, мистецтв, охорони культурної спадщини, музейної справи, 

вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей. МКІП є також 
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головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує державну політику в інформаційній та 

видавничій сфері, у сфері телебачення і радіомовлення, у сфері туризму та 

курортів (крім здійснення державного нагляду). Структура апарату 

Міністерства культури та інформаційної політики України, затверджено 

наказом Міністерства культури та інформаційної політики України 

16 лютого 2021 року № 100 Чисельність апарату Міністерства культури та 

інформаційної політики України, всього: 260 одиниці, Директорат взаємодії 

(10 од.) - Експертна група з релігій та етнополітики (4 од.) - Експертна група 

з державної мови (4 од.) 

Аналіз та формування мовної політики забезпечують два колегіальні 

органи при зазначеному міністерстві: Координаційна рада з питань 

застосування української мови в усіх сферах суспільного життя України та 

Експертна група з питань мовної політики.  

Координаційна рада з питань застосування української мови в усіх 

сферах суспільного життя України при Міністерстві культури й 

інформаційної політики (далі – Рада) є постійно діючим консультативно-

дорадчим органом, утвореним з метою сприяння узгодженню дій влади, 

науковців і громадських інституцій щодо застосування української мови в 

діяльності органів влади, підприємств, установ і організацій усіх форм 

власності, аналізу процесів, що відбуваються в мовній сфері як в Україні, так і 

за її межами, надання фахових консультацій, розроблення проєктів ухвал, 

законів і програм, що стосуються питань, пов'язаних з забезпеченням 

функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій 

території України. 

Основними завданнями Ради є: 

– напрацювання пропозицій щодо вдосконалення координації роботи у 

сфері державної мовної політики; 
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– підготовка пропозицій щодо шляхів, методів та форм здійснення 

державної мовної політики; 

– обговорення проєктів нормативно-правових актів для підготовки 

відповідних висновків і пропозицій; 

– розробка рекомендацій та пропозицій стосовно застосування 

української мови в усіх сферах суспільного життя України; 

– сприяння створенню і діяльності курсів з вивчення української мови в 

населених пунктах України та інших держав; 

– здійснення заходів з реалізації ініціатив громадських об’єднань, 

товариств, установ, окремих громадян щодо сприяння забезпеченню 

використання української мови в усіх сферах суспільного життя України; 

– підготовка пропозицій щодо регулювання вживання запозичених слів 

іншомовного походження за наявності питомо українських відповідників; 

– проведення спільних з МКІП та представниками засобів масової 

інформації прес-конференцій, "круглих столів", зустрічей з питань застосування 

української мови в усіх сферах суспільного життя України; 

– налагодження співпраці з органами центральної влади і місцевого 

самоврядування, академіями наук, навчальними закладами, громадськими 

інституціями та організаціями. 

Рішення Ради приймається відкритим голосуванням і носить 

рекомендаційний характер.  

Відповідно до положення Експертна група з питань мовної політики 

(далі - Експертна група) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом 

Кабінету Міністрів України, який утворюється для вивчення проблемних 

питань, пов’язаних з реалізацією державної мовної політики.  

Основними завданнями Експертної групи є: 

1) проведення комплексного аналізу сучасної мовно-культурної 

ситуації в Україні; 
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2) розроблення критеріїв оцінки ефективності державної мовної 

політики і політики у сфері культури; 

3) визначення механізмів моніторингу мовно-культурної ситуації на 

постійній основі; 

4) підготовка пропозицій щодо: 

– визначення завдань і заходів, спрямованих на забезпечення 

всебічного розвитку і функціонування української мови як державної у всіх 

сферах суспільного життя, створення єдиного культурного простору України 

та збереження цілісності культури, а також обсягу їх фінансування; 

– формування та забезпечення реалізації державної мовної політики; 

– шляхів та механізмів розв’язання проблемних питань, що виникають 

під час реалізації державної мовної політики тощо.  

До складу Експертної групи входять представники органів державного 

управління, науковці, громадські діячі та ін. Вважаємо за доцільне 

проаналізувати склад цього органу з позицій різнобічного впливу на 

ефективність його діяльності. Наприклад, до складу експертної групи з 

питань мовної політики, утвореної постановою КМУ від 19 вересня 2018 р. 

№ 761, увійшли: віцепрем’єр-міністр України (голова Експертної групи), 

Міністр МКІП (перший заступник голови Експертної групи), заступник 

Міністра МКІП (заступник голови Експертної групи), Генеральний директор 

директорату державної мовної політики МКІП (секретар Експертної групи), 

заступник Міністра освіти і науки, заступник Міністра молоді та спорту, 

заступник Міністра закордонних справ, заступник Міністра фінансів, 

Державний секретар МІП, Перший заступник Голови Держкомтелерадіо, 

Голова Українського інституту національної пам’яті, Директор департаменту 

розвитку підприємництва та регуляторної політики Мінекономрозвитку, 

заступник начальника управління "Н" СБУ (за згодою), директор Інституту 

мовознавства імені О.О. Потебні Національної академії наук (за згодою), 

директор Інституту української мови Національної академії наук (за згодою), 
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директор Інституту літератури імені Т.Г. Шевченка Національної академії 

наук (за згодою), директор Українського мовно-інформаційного фонду 

Національної академії наук (за згодою), професор кафедри міжнародного 

права і спеціальних правових наук Національного університету "Києво-

Могилянська академія" (за згодою), професор кафедри мовознавства 

Інституту славістики Віденського університету, президент Міжнародної 

асоціації україністів (за згодою), старший науковий співробітник Інституту 

політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф. Кураса Національної 

академії наук (за згодою), професор кафедри української мови Національного 

університету "Києво-Могилянська академія", провідний науковий 

співробітник Інституту української мови Національної академії наук (за 

згодою), член правління ПАТ "НСТУ" (за згодою), аналітик аналітичного 

центру Асоціації міст України (за згодою), народні депутати України (за 

згодою), експерти, громадські активісти, представники громадських 

об’єднань, у тому числі корінних народів і національних меншин (за згодою). 

Слід визнати, що такий потужний склад Експертної групи уможливлює 

ефективність її робити у виконанні поставлених завдань.  

Отже, МКІП формує державну мовну політику в цілому та подає її на 

затвердження до ВРУ, а реалізовують її безпосередньо ЦОВВ (комітети, 

ради, комісії, служби), діяльність яких спрямовується і координується через 

Міністра культури та інформаційної політики, а також іншими міністрами, 

які наділені певними повноваженнями. Так, МКІП безпосередньо керує 

певними службами й комітетами, до кола обов’язків яких також входять 

завдання щодо реалізації мовної політики. ЦОВВ, діяльність яких 

спрямовується і координується через Міністра культури та інформаційної 

політики, такі: 

– Державна служба України з етнополітики та свободи совісті; 

– Державне агентство України з питань кіно; 

– Державний комітет телебачення і радіомовлення України; 

https://mkip.gov.ua/content/covv.html
https://mkip.gov.ua/content/covv.html
https://mkip.gov.ua/content/covv.html
https://dess.gov.ua/
https://usfa.gov.ua/
http://comin.kmu.gov.ua/
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– Український інститут національної пам'яті; 

– Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти; 

– Державне агентство розвитку туризму України; 

– Державна інспекція культурної спадщини України. 

Аналіз нормативних документів, які регламентують роботу цих служб 

на предмет участі в реалізації мовної політики, дозволяє узагальнити їх 

функції та завдання в цій площині:  

Так, Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької 

освіти здійснює державний контроль за додержанням вимог мовного 

законодавства у сфері мистецтв.  

Державна інспекція культурної спадщини України здійснює контроль 

за збереженням культурної спадщини.  

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті, 

пропагуючи єдність у розмаїтті, одним із основних принципів діяльності 

визначає свободу спілкування різними мовами і передбачає відповідальність 

за вільне володіння державною мовою.  

Державний комітет телебачення і радіомовлення України відповідно до 

покладених на нього завдань забезпечує дотримання державної мовної 

політики у сфері телебачення і радіомовлення, інформаційній та видавничій 

сфері.  

Державне агентство України з питань кіно здійснює контроль за 

дотриманням квоти демонстрування національних фільмів під час 

використання національного екранного часу, умов розповсюдження і 

демонстрування фільмів, у т.ч мовного режиму.  

Серед основних завдань Українського інституту національної пам'яті – 

реалізація державної політики у сфері відновлення та збереження 

національної пам’яті українського народу; нейтралізація загроз, які 

виникають внаслідок інформаційно-психологічної війни, зневажливого 

ставлення до української мови і культури, спотворення історії України тощо. 

https://uinp.gov.ua/
https://www.facebook.com/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5-%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8-%D0%B7-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C-%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2-%D1%82%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8-100654368309198/
https://www.facebook.com/DARTUkraine/
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Певні завдання щодо формування та реалізації мовної політики 

покладені на інші міністерства, зокрема Міністерство освіти (МОН) та 

Міністерство закордонних справ (МЗС). Завданнями МОН є забезпечення 

неухильного дотримання закладами освіти законодавства в частині 

провадження освітнього процесу українською мовою на всіх рівнях здобуття 

освіти; видання навчально-методичних матеріалів, словників з української 

мови в друкованому та електронному форматах, забезпечення через онлайн-

ресурси доступу до них та ін. 

МЗС забезпечує захист мовних прав осіб, які мають українське етнічне 

походження або за походженням з України, у країнах їх проживання, зокрема 

права на навчання українською мовою та її вивчення в закладах освіти цих 

країн; здійснює підтримку громадських ініціатив, спрямованих на 

популяризацію та вивчення української мови за кордоном та ін. 

Складову мовної політики щодо розвитку й захисту державної 

мови формують та реалізують такі основні установи та владні структури: 

Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні, який є провідним 

багатопрофільним центром лінгвістичних досліджень в Україні. Його 

співробітники розробляють теорію й методологію мовознавства, вивчають 

історію, структуру та функціонування слов’янських, германських, 

романських і балтійських мов. Головна місія цього інституту – здобувати й 

поширювати нові знання про мову, сприяючи духовному розвитку 

суспільства. Тривалий час він був єдиною мовознавчою установою та 

центром багатоаспектного вивчення української мови, очолював і 

координував усю мовознавчу роботу в Україні. 

Інститут української мови НАН України – науково-дослідна установа, 

де всебічно вивчають українську мову, головний координаційний центр в 

Україні з проблем дослідження української мови: її функціонування в 

суспільстві, розповсюдження, нормативності, структури, історії, 

національно-культурного значення тощо. 
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Важливою науковою та суспільною проблемою залишається 

утвердження позицій української мови як державної у мовно-культурному 

просторі України, формування передумов досягнення мовної гармонійності у 

житті суспільства. Українська національна комісія з питань правопису при 

Кабінеті Міністрів України здійснює організаційне та науково-методичне 

забезпечення підготовки Українського правопису.  

Щодо інституцій безпосереднього захисту мови, як зазначалось вище, 

існування "мовних патрулів" чи "мовної поліції" Законом України "Про 

забезпечення функціонування української мови як державної" не 

передбачено. Натомість утворено дві нові інституції: Національну комісію зі 

стандартів державної мови та Уповноваженого із захисту державної мови.  

Національна комісія зі стандартів державної мови (далі – Комісія) –

центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, діяльність 

якого спрямовує та координує Кабінет Міністрів України через міністра, 

який очолює центральний орган виконавчої влади у сфері освіти й науки. 

Комісія здійснює опрацювання та утвердження стандартів української 

мови як державної. Завданням Комісії є збереження та розвиток державної 

мови через встановлення стандартів державної мови і методів перевіряння 

рівня володіння державною мовою, необхідного для набуття громадянства чи 

зайняття визначених законами посад. 

Комісія відповідно до покладених на неї завдань: 

1) напрацьовує з урахуванням пропозицій та висновків Інституту 

української мови Національної академії наук, інших наукових та освітніх 

установ і затверджує стандарти державної мови, зокрема: правопис 

української мови та зміни до нього; українську термінологію, зокрема 

правничу та медичну; стандарти транскрибування і транслітерації; 

2) розробляє і затверджує Класифікацію рівнів володіння державною 

мовою з урахуванням рекомендацій Ради Європи з мовної освіти (CEFR); 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD_%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D0%9D%D0%90%D0%9D_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D0%9D%D0%90%D0%9D_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/CEFR
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3) визначає і затверджує вимоги до рівнів володіння державною мовою 

для набуття громадянства України; 

4) встановлює і затверджує вимоги до рівнів володіння державною 

мовою особами, визначеними статтею 9 Закону України "Про забезпечення 

функціонування української мови як державної"; 

5) затверджує порядок перевірки рівня володіння державною 

мовою та ін. 

Уповноважений із захисту державної мови (далі – Уповноважений, 

мовний омбудсмен) – посадова особа в Україні, завданнями якого є: 

– захист української мови як державної; 

– захист права громадян України на отримання державною мовою 

інформації та послуг у сферах суспільного життя, визначених Законом, на 

всій території України й усунення перешкод та обмежень у користуванні 

державною мовою. Уповноважений здійснює свою діяльність незалежно від 

інших державних органів та посадових осіб. Уповноважений із захисту 

державної мови розглядає скарги щодо порушення вимог Закону. Їх можна 

подати письмово (в тому числі електронно) впродовж шести місяців з дня 

виявлення заявником порушення.  

Ще один орган, який слід виокремити, – Націона́льна ра́да Україн́и з 

пита́нь телеба́чення і радіомо́влення — конституційний, постійний 

колегіальний, наглядовий та регуляційний державний орган України в 

галузі телерадіомовлення. Основними напрямами діяльності Національної 

ради є гарантування інформаційної безпеки України, підтримка розвитку 

вітчизняних телерадіоорганізацій, сприяння збільшенню в ефірі 

національних телерадіокомпаній частки вітчизняного інформаційного 

продукту (творів національної культури), контроль за 

використанням державної мови у сфері реклами (вся реклама на телебаченні, 

радіо, а також у друкованих виданнях має бути виконана лише українською 

мовою) та ін.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D1%8F%D0%BA_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97%C2%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D1%8F%D0%BA_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97%C2%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%B7_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0


77 

 

Регіональний рівень. Завдання щодо реалізації державної мовної 

політики на регіональному рівні покладені на департаменти культури і 

туризму ї обласних державних адміністрацій, а також на департаменти освіти 

і науки. При обласних державних адміністраціях утворені Громадські ради, 

які також серед інших питань періодично розглядають мовні проблеми 

регіону.  

Аналіз положень, структур та планів роботи зазначених департаментів 

вказує на те, що мовна політики в регіонах провадиться за залишковим 

принципом, немає навіть окремого фахівця, який би опікувався мовними 

проблемами в регіоні. Щодо громадської ради при адміністраціях, яка 

створена для участі громадськості в управління регіоном, то серед її складу 

теж немає представників громадськості, які б опікувались зазначеними 

питаннями. Все це вказує на здебільшого формальний підхід до реалізації 

мовної політики на регіональному рівні. Вся надія на громадськість, проте не 

в усіх регіонах вона досить потужна та дієва щодо принципових мовних 

питань. Представництв центральних органів виконавчої влади Міністерства 

культури та інформаційної політики в регіонах немає. Як зазначено в одному 

нормативному акті, "…аби унеможливити корупційні ризики, які часто 

виникають, коли в одному місці зосереджені ті, кого контролюють, і ті, хто 

контролює". 

Місцевий рівень. Постановою "Про внесення змін до постанови 

Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2012 р. № 606" (зі змінами від 

28 грудня 2020 р. № 1336) згруповано структурні підрозділи місцевих 

державних адміністрацій за напрямами реалізації їхніх повноважень щодо:  

– здійснення виконавчої влади; 

– здійснення окремих повноважень органів місцевого самоврядування. 

У структурі місцевих адміністрацій (а слід зважати на те, що недавно 

відбулось суттєве укрупнення районів областей) залишились відділи освіти і 

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-postanovi-a1336
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-postanovi-a1336
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культури, до основних завдань яких додано - "також реалізація мовної 

політики".  

Стосовно повноважень сільських, селищних, міських рад слід 

зазначити таке. При визначенні повноважень цих рад законодавець 

застосував дуалістичний підхід, унаслідок чого ради отримали як власні 

повноваження, так і делеговані державою. Вичерпний перелік їх містить 

стаття 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні". Іншою 

особливістю повноважень ради є те, що ухвалені нею рішення не можуть 

втілюватися в життя без участі інших спеціально створених органів 

місцевого самоврядування, якими є виконавчі органи ради. Повноваження 

виконавчих органів поділяються також на два види: 

– власні (самоврядні) – такі, що належать до компетенції органів 

місцевого самоврядування; 

– делеговані – такі, що входять до компетенції органів виконавчої 

влади, якими держава "поділилася" із виконавчими органами рад. 

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" 

повноваження виконавчого комітету серед інших поширюються на сферу 

соціально-економічного і культурного розвитку, планування та обліку 

(стаття 27) та сферу освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту 

(стаття 32). Громадянська активність, у тому числі в питаннях відстоювання 

мовних прав, на місцевому рівні ще нижча, ніж на регіональному. 

Структура органів державної влади та інших організацій і установ, 

відповідальних за формування та реалізацію державної мовної політики 

(суб’єктів політики), представлена на рис.1.3. 

Публічне управління – це ще й реальна участь громадськості, 

об’єднаної в певні інститути громадянського суспільства (організації, 

об’єднання, ради тощо), у прийнятті та реалізації ухвалених рішень.  

 На центральному рівні такі громадянські структури, статути і 

практична діяльність яких спрямована саме на участь у формуванні мовної 
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політики, існують й активно впливають на процеси провадження політики, 

чого не можна сказати про нижчі рівні влади. Їхні представники – члени 

експертних та робочих груп для випрацювання мовної політики. 

Серед найбільш активних можна відзначити такі структури: 

– Всеукраїнська координаційна рада громадських організацій захисту 

державної мови; 

– Координаційна рада із захисту української мови та культури;  

– Всеукраїнське громадське об’єднання "Товариство "Знання" України 

та ін. 

Проведений аналіз науково-теоретичних робіт і державно-правових 

документів як засадничих основ мовної політики в Україні довів, що в 

державі створено розгалужену структуру, на яку покладене завдання 

провадження мовної політики, хоча окремого органу так і не створено. Разом 

з тим така розпорошеність функцій на багаторівневе підпорядкування 

суттєво знижує результативність та, власне, не встановлює відповідальності 

за результати цієї політики. До того ж аналіз основних повноважень вказує 

здебільшого на рекомендаційний характер рішень зазначених владних 

структур. Серед небагатьох винятків можна назвати Уповноваженого із 

захисту державної мови, Національну раду з питань телебачення та 

радіомовлення та опосередковано Національну комісію зі стандартів 

державної мови.  

Досліджуючи це питання, О. Куць визначив найважливіші подальші 

кроки: створити центральний орган із повноцінною вертикаллю 

спеціалізованих органів для здійснення мовної політики в галузі мовного 

планування і будівництва; упорядкувати й наповнити змістом механізми 

контролю за дотриманням чинного законодавства щодо мови [78]. 

Інші науковці теж акцентують на визначенні центрального органу 

виконавчої влади з питань державної мовної політики з уже існуючих 

державних структур, або створенні нового органу (Міністерства мовної та 
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інформаційної політики, Інституту державної мовної політики, департаменту 

мовної політики, комітету з підтримки української мови тощо).  

 

 
 
 

Рис.1.3. Структура органів публічної влади з формування та реалізації 

державної мовної політики в Україні  
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%B7_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%B7_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%B7_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8
https://mkip.gov.ua/content/covv.html
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У цілому поділяючи думки науковців з цього питання, звертаємо увагу 

на те, що структура органів влади для провадження мовної політики і так 

досить розгалужена і представлена саме на центральному рівні. Тому 

вдосконалення потребують, скоріше, методи управління, співпраці, 

комунікації та ін. Більше проблем, на нашу думку, зі структурно-

функціональним забезпеченням провадження політики саме на 

регіональному та місцевому рівнях. При цьому слід зробити акцент на тому, 

що саме на цих рівнях безпосередньо й відбувається реальна реалізація 

мовної політики, вони є найближчими до громадян та їхніх проблем. 

Насамкінець зазначимо, що наукові дослідження щодо ефективності 

сучасних структур доводять, що "класичні" установи як тип організаційного 

структурування нині є вкрай неефективними. Реалії сьогодення вимагають 

принципово нового типу управління, який ґрунтуватиметься на численних 

"П": прозорості, партнерстві, пошуку перспектив, проєктному принципі, 

правильних пріоритетах. Усе це неможливе без розширення комунікацій та 

зміни їхнього характеру. Наприклад, у європейських практиках управління 

вже існують такі структури для вироблення політик, до складу яких входять 

представники різних публічних організації, і ці структури не підпорядковані 

жодній з них. 

Висновки до розділу 1. 

1. Після проголошення незалежності суб’єктом Української держави 

виступає український народ (політична нація) як об’єднання громадян 

незалежно від національної й етнічної належності. Українська мова (мова 

титульної нації) затверджена як державна в Україні, відтак серед основних 

функцій української мови як державної слід виокремити націєтворчу. Такий 

статус вимагає особливого захисту навіть в умовах незалежної України, 

усунення наслідків постгеноцидності й постколоніальності.  

2. Характерними особливостями становлення мовної політики в 

Україні можна назвати такі: утвердження мовної політики відбувалося 
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одночасно з процесами формування української політичної нації та 

національної самосвідомості, можна сказати, що вони взаємозалежні і 

конгруентні (органічно об’єднувальні); низка політичних причин і тяжке 

соціально-економічне становище призвело до розчарування частини 

населення в ідеї суверенності, що певним чином позначилось і на мовній 

політиці. 

3. Сучасна законодавча база України з формування державної мовної 

політики та механізмів її реалізації загалом відповідає нормам світової 

практики й містить достатній інструментарій для того, щоб через мову 

сприяти національному єднанню. Основною проблемою її (законодавчої 

бази) є декларативність та відсутність практичного виміру. 

3. Для вироблення підходів до вдосконалення механізмів формування 

та реалізації мовної політики в Україні сучасний період її регулювання 

можна представити певними етапами з огляду на розгортання реакцій 

суспільства на мовну ситуацію в Україні: від масового несприйняття (окрім 

свідомих громадян) до усвідомлення потреби в її вивченні, активного 

використання для відчуття себе повноцінним громадянином країни, тобто 

потреби ідентифікації як українця. Такий підхід обґрунтовує необхідність 

застосування до процесів формування, а надто реалізації державної мовної 

політики в Україні одного з основних засадничих принципів – "державна 

мова (українська) – це дія, функція, а не пам’ятник". Держава має 

забезпечити зміну усталеного образу української мови – від співучої, 

солов’їної, яка зберігалась лише у фольклорі, до свідомого, активного її 

використання громадянами у всіх сферах життєдіяльності. У першу чергу це 

стосується публічних службовців, які є представниками державної влади на 

всіх рівнях та реалізаторами державної мовної політики. 

4. Основними складовими державної мовної політики України доцільно 

вважати такі: політику регулювання мовних відносин у державі та захисту 

мовних прав громадян; політику розвитку, захисту та забезпечення 



83 

 

функціонування української мови як державної. Якщо об’єктом другої 

складової виступає безпосередньо мова як система та мовлення в певних 

сферах життєдіяльності, то об’єктом першої – увесь спектр мовних відносин 

у суспільстві та мовні права громадян.  

5. Механізмами формування та реалізації державної мовної політики 

вважаємо сукупність засобів, методів і важелів держави, направлених на 

визначення та досягнення пріоритетних цілей у сфері мовних відносин. 

Застосовуючи комплексний підхід до формування і реалізації державної 

мовної політики, пропонуємо такі механізми як складові комплексного 

механізму: політичний, нормативно- правовий, організаційний та соціальний. 

Важливими елементами комплексного механізму формування та реалізації 

державної мовної політики є економічні, мотиваційні та інші методи, а також 

ресурси органів влади – інформаційний, фінансовий, кадровий тощо.  

6. Для формування та реалізації державної мовної політики як окремих 

процесів у складі комплексного застосовуються визначені механізми 

публічного управління (політичний, нормативно-правовий, організаційний, 

соціальний), проте вони відрізнятимуться набором методів, засобів, 

інструментів управлінського впливу, зміною ролей в об’єктно-суб’єктних 

відносинах та напрямом дії (нисхідним – для реалізації політики, висхідним – 

для її формування). Але ці відмінності в підходах можна назвами умовними.  

7. Структура органів влади для провадження мовної політики досить 

розгалужена і представницька на центральному рівні, де вдосконалення 

потребують, скоріше, методи управління, співпраці, комунікації та ін. Більше 

проблем, на нашу думку, зі структурно-функціональним забезпеченням 

провадження політики саме на регіональному та місцевому рівнях. При 

цьому слід робити акцент на тому, що саме на цих рівнях безпосередньо й 

відбувається реальна реалізація мовної політики, оскільки ці органи є 

найближчими до громадян та їхніх проблем. 
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РОЗДІЛ 2. СУЧАСНИЙ СТАН ДЕРЖАВНОЇ МОВНОЇ ПОЛІТИКИ 

УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ІСТОРИЧНИХ ПЕРЕДУМОВ ТА НАУКОВОЇ 

РЕЦЕПЦІЇ СВІТОВОГО ДОСВІДУ 

 

2.1. Вплив історичних етапів розвитку суспільно-політичних процесів 

на сучасний стан мовних відносин 

 

У сучасному глобалізованому світі вкрай актуальним є завдання не 

лише стати повноцінним членом світової спільноти, але й зберегти свою 

ідентичність, культуру, мову. При цьому дуже важливо, щоб мова не ставала 

джерелом міжетнічних конфліктів, а навпаки, слугувала консолідації, 

кращому взаємопорозумінню між народами. Світова практика показує, що 

найбільш істотних результатів у справі збереження й розвитку мов досягають 

ті держави, які провадять планомірну, виважену, науково обґрунтовану 

мовну політику.  

Мовні відносини як об’єкт державного регулювання є важливою 

складовою більш ширшого завдання – формування української ідентичності, 

адже багато науковців уважають саме мову підґрунтям національної 

ідентичності. Передусім надактуальним питанням відродження, збереження 

та розвитку мови є для народів, які впродовж тривалого часу зазнавали 

деетнізації, значна частина яких перейшла на використання "соціально 

престижнішої" мови. У таких випадках відродження мовної своєрідності 

народу об’єктивно може входити в протиріччя з правом кожного з його 

представників на вільний вибір мововжитку. Пошук формули вирішення 

цього протиріччя є, власне, мовною політикою держави. Тобто, мовні 

відносини багато в чому стають політичним питанням. 

Складність мовних відносин на території сучасної України постала не 

спонтанно, адже саме трагічна історія становлення й розвитку Української 

держави обумовила його гостроту і в сучасній Україні: ухвали сейму Речі 
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Посполитої, царські укази, постанови Австро-Угорської імперії про заборону 

українськомовних шкіл, церковних служб, книг, театральних вистав, преси 

тощо; радянські постанови й розпорядження про обмеження сфери 

використання української; офіційна двомовність УРСР, яка на практиці стала 

російською одномовністю та ін. 

На нашу думку, аналіз саме історичного розвитку суспільно-

політичних та економічних процесів на території України в минулому може 

дати ключ до розуміння багатьох проблем розвитку сучасної України, у тому 

числі й мовної. В. Семенов у своєму дослідженні "Історичні витоки мовної 

регіоналізації України" вказує на те, що колонізація Південної та Східної 

України у XVIII–XIX століттях мала наслідком виникнення мовних 

розбіжностей між українськими регіонами. Це було зумовлено 

особливостями заселення Східної та Південної України, а також процесом 

індустріалізації, який розпочався тут після скасування кріпосного права в 

Російській імперії в 1861 р. [124]. Тому в період між 1870 та 1900 рр. 

найшвидшими темпами зростали промислові райони Російської імперії – 

Донецький басейн і Кривий Ріг. А водночас у результаті промислового 

зростання на підприємствах цього регіону збільшилась питома вага росіян. 

Серед найбільш досвідчених робітників важкої промисловості Півдня 

України тільки 25 % шахтарів і 30 % металургів складали українці, а 

переважали в цих професійних групах саме росіяни [26]. Подібна ситуація 

спостерігалась і серед представників інтелектуальної праці.  

У 1897 р. лише 16 % юристів, 25 % учителів і близько 10 % 

письменників і художників були українцями [26]. Загалом у містах України 

лише третину населення складали українці, і, як правило, чим більшим було 

місто, тим менший відсоток у ньому був українців. 

Цей процес мав цілком об’єктивні причини. Зокрема українці на той 

час були задіяні переважно в галузі сільського господарства, і цілком 

зрозуміло, що для забезпечення промислових підприємств кваліфікованими 
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робітниками уряд Російської імперії використовував етнічних росіян. 

Низький рівень активності українців у процесах індустріалізації та 

урбанізації, що відбувалися наприкінці ХІХ ст. на території України, можна 

пояснити й політичними та соціальними умовами того часу. Так, міста 

переважно були центрами імперської адміністрації, у них переважали 

росіяни, а разом і їхня мова та культура. Характерно, що попри виразне 

суспільне маркування ("міське", російськомовне – престижне, а "сільське", 

україномовне – відстале) конфліктність із цього приводу була не надто 

значна. Причини полягають як у прийнятті значною частиною сільського 

населення свого нижчого статусу, так і у відсутності "непереборної" 

асиміляції з боку держави. Сільські малоосвічені українці небезпечними не 

вважалися, а навпаки, їхня засмічена русизмами мова слугувала яскравим 

підтвердженням безпорадності українськомовного світу.  

Розглянемо основні історичні віхи впливу держав на стан мовних 

відносин на українських землях більш детально (таблиця 2.1.). 

Таблиця 2.1. 

 

Основні історичні віхи впливу держав на мовні відносини  

на території України 

 

Рік Подія Територія 

впливу 

1627 наказ царя Михайла з подання Московського 

патріарха спалити в державі всі примірники 

надрукованого в Україні "Учительного Євангелія" 

Кирила Ставровецького 

Лівобережна 

Україна 

1696 ухвала Сейму Речі Посполитої про запровадження 

польської мови в судах і установах Правобережної 

України 

Правобережна 

Україна 

1720 указ царя Петра І про заборону книгодрукування 

українською мовою й вилучення українських текстів 

із церковних книг 

Лівобережна 

Україна 

1763 указ Катерини II про заборону викладати українською 

мовою в Києво-Могилянській академії 

Лівобережна 

Україна 



87 

 

Продовження таблиці 2.1. 

 

1789 розпорядження Едукаційної комісії Сейму Речі 

Посполитої про закриття всіх українських шкіл 

Правобережна 

Україна 

1817 запровадження польської мови в усіх народних 

школах Західної України 

Правобережна 

Україна 

1859 наказом міністерства віросповідань та наук Австро-

Угорської імперії в Королівстві Галичини та 

Лодомерії і Герцогстві Буковина здійснено спробу 

замінити українську кириличну азбуку латинською 
 

Правобережна 

Україна 

1863 Валуєвський циркуляр про заборону давати 

цензурний дозвіл на друкування українськомовної 

духовної і популярної освітньої літератури: "ніякої 

окремої малоросійської мови не було і бути не може" 

Лівобережна 

Україна 

1869 запровадження польської мови як офіційної мови освіти 

й адміністрації Королівства Галичини та Лодомерії 

Правобережна 

Україна 

1876 Ємський указ Олександра ІІ про заборону друкування 

та ввозу з-за кордону будь-якої українськомовної 

літератури, а також про заборону українських 

сценічних вистав і друкування українських текстів під 

нотами, тобто народних пісень  
 

Лівобережна 

Україна 

1910 закриття за наказом уряду Столипіна всіх українських 

культурних товариств, видавництв, заборона читання 

лекцій українською мовою, заборона створення будь-

яких неросійських клубів 

Лівобережна 

Україна 

1917 III Універсал Центральної Ради, де проголошувалось 

право на вільне вживання всіх мов на території УНР 
 

УНР 

1918 Закон "Про запровадження української мови у 

банківській і торговій сфері" (Центральна Рада) 

УНР 

1923 запровадження в СРСР політики коренізації, а отже й 

українізації 

УРСР у межах 

1922-1938 рр. 

1924 закон Польської республіки про обмеження вживання 

української мови в адміністративних органах, суді, 

освіті на підвладних полякам українських землях 

Галичина, Волинь 

(під владою 

Польщі 1921 – 

1939 рр.)  

1924 закон Королівства Румунія про зобов’язання всіх 

"румунів", котрі "загубили материнську мову", 

надавати освіту дітям лише в румунських школах 

 

Буковина 
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Продовження таблиці 2.1. 

 

1934 спеціальне розпорядження міністерства виховання 

Королівства Румунія про звільнення з роботи "за 

вороже ставлення до держави і румунського народу" 

всіх українських вчителів, які вимагали повернення 

до школи української мови 

Буковина 

1934 згортання політики коренізації УРСР у межах 

1922-1938 рр. 

1938 постанова РНК СРСР і ЦК ВКП(б) "Про обов’язкове 

вивчення російської мови в школах національних 

республік й областей", відповідна постанова РНК 

УРСР і ЦК КП(б)У 

УРСР у межах 

1922-1938 рр. 

1943 вказівка подати проєкт латинізованої української 

абетки на кшталт Чеської 

Райхскомісаріат 

Україна 

1958 закріплення у ст. 20 Основ Законодавства СРСР і 

союзних республік про народну освіту положення про 

вільний вибір мови навчання; вивчення всіх мов, крім 

російської, за бажанням батьків учнів 

СРСР у цілому 

1960-

1980 

масове закриття українських шкіл у Польській 

Народній Республіці та Соціалістичній Республіці 

Румунія 

ПНР, СРР 

1970 наказ про написання дисертацій виключно 

російською мовою 

СРСР у цілому 

1983 постанова ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР "Про 

додаткові заходи з поліпшення вивчення російської 

мови в загальноосвітніх школах та інших навчальних 

закладах союзних республік" ("Андроповський указ") 

УРСР у межах 

1983 р. 

1989 постанова ЦК КПРС про "законодавче закріплення 

російської мови як загальнодержавної" 

СРСР у цілому 

1990 

 

прийняття Верховною Радою СРСР Закону про мови 

народів СРСР, де російській мові надавався статус 

офіційної 

СРСР у цілому 

 

[Авторська розробка за матеріалами 5; 21; 24; 48; 72; 117; 135; 143]. 

 

Утиски українського слова мали місце не лише в середині ХІХ ст., а й 

надалі, але в межах цього дослідження розглянемо найбільш значущі впливи 

держав на мовні відносини на українських землях.  
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У 1863 р. Київський генерал-губернатор, відповідаючи на запит у 

зв’язку з підготовкою П. Валуєвим циркуляра, доводив, що використання 

української мови для друку "не може бути виправдане ані властивостями 

мови, ані потребами народу і носить виключно політичний характер. 

Прихильники малоросійської історії, здобувши визнання самостійної 

малоросійської мови, на цьому, звичайно, не зупиняться, а, спираючись на 

відрубність мови, стануть домагатися автономності Малоросії… Із праху 

Шевченка народилася ціла ватага найзапекліших сепаратистів" [48]. 

Суттєвим етапом у розвитку антиукраїнської політики стало 

підписання у 1876 р. Ємського указу. Цим документом, підписаним царем 

Олександром ІІ у німецькому місті Ємсі, вимагалося: "1) Не допускати ввозу 

в межі Імперії і без особливого на те дозволу Гол. Упр. у Справ. Друк. будь-

яких брошур, що видавалися за кордоном, малоросійською говіркою; 

2) друкування і видання в Імперії оригінальних творів тією самою говіркою 

заборонити, за винятком лише: а) історичних документів і пам’яток і 

б) творів художньої літератури, але з тим, щоб під час друкування історичних 

пам’яток обов’язково зберігався правопис оригіналів; у творах же художньої 

літератури не допускати жодних відступів від загальноприйнятого 

російського правопису, і щоб дозвіл на друкування творів художньої 

літератури давався не інакше, як після розгляду рукописів у Гол. Упр. у Спр. 

Друк. Заборонити також різні сценічні вистави і читання малоросійською 

говіркою, а також друкування нею ж текстів до музичних нот; припинити 

подальше видання газети "Кіевскій телеграф" [48]. 

У 1881 р. царський уряд зробив певне послаблення стосовно 

правозастосовної практики Ємського указу, зокрема, дозволивши друкувати 

українські словники, тексти до нот, ставити українські театральні вистави. 

Останнє було особливо важливим, оскільки український театр насправді став 

тією єдиною публічною трибуною, з якої в той час можна було почути 

українське слово.  



90 

 

Під час революційних подій 1905–1907 рр. українці виступили з 

вимогами щодо розвитку шкільництва та викладання рідною мовою. У 

деяких університетах було відкрито українознавчі кафедри. Однак навіть 

"ліберальний" царський маніфест 17 жовтня 1905 р. і "Тимчасові правила про 

періодичну пресу" від 24 листопада того самого року не змінили ситуацію. 

Ємський указ офіційно не був скасований, посадовців переслідували за 

вживання української мови й передплату українських видань, які побачили 

світ відповідно до зазначеного маніфесту. 

У цілому між 1798 і 1916 рр. включно в Російській імперії було видано 

3214 найменувань україномовних книжок і брошур, при цьому майже дві 

третини з них були надруковані після революції 1905 р. До того ж, цензурні 

закони утримували україномовні публікації в межах белетристики: близько 

трьох чвертей усіх видань, які з’явилися до 1917 р., належали до цієї 

категорії [72].  

Створення Української Центральної Ради (УЦР), а згодом й 

Української Народної Республіки (УНР) відкрило нові можливості для зміни 

статусу української мови. Тоді після Лютневої революції настав час (хоч на 

кілька років – 1917–1920) боротьби за утвердження української державності, 

що дало й суттєві зміни у правовому статусі української мови. 

М. Грушевський уважав за необхідне розумно, з великим тактом і терпінням 

проводити в Україні мовну політику, діючи розважливо й за можливості 

м’яко в дотриманні тих вимог, які дійсно стають принципом української 

державності, статусом української мови як мови офіційної, державної. 

Законодавчо новий статус української мови був закріплений навесні 1918 р.: 

прийнятий Центральною Радою Закон УНР "Про державну мову" (24 березня 

1918 р.) містив вимогу робити різноманітні написи, вивіски на торговельно-

промислових, банкових і подібних закладах державною (українською) 

мовою. На виконання цього Закону Рада народних міністрів видала циркуляр 

губернським і повітовим комісарам, у якому підкреслювалося, що "винуваті в 
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невиконанні даного закону будуть усуватися з посад і віддаватися під суд". З 

квітня 1917 р. почали функціонувати школи з українською мовою 

навчання [122]. 

8 вересня 1917 р. Генеральний секретаріат прийняв рішення доручити 

комісарові при Тимчасовому уряді поставити питання щодо видання акта із 

зазначенням, що "офіціальною мовою на Україні стає мова українська, на яку 

поволі має перейти і все діловодство" [117]. А вже 7 листопада 1917 р. 

Українська Центральна Рада проголосила III Універсал, у якому знову 

постало мовне питання: "В Українській народній республіці мають бути 

забезпечені всі свободи, здобуті всеросійською революцією: свобода слова, 

друку, віри, зібрання, союзів, страйків, недоторканності особи і мешкання, 

право і можливість уживання місцевих мов у зносинах з усіма 

установами" [117]. У березні 1918 р. Центральна Рада знову звертається до 

проблем мови, ухваливши Закон "Про запровадження української мови в 

банківській і торговій сфері". Так, у п. 3 Закону проголошувалося, що "мовою 

діловодства має бути державна українська". Посади вчителів української 

мови та літератури могли обіймати лише особи, які відповідали певному 

освітньому цензові для викладання у цьому типі школи. Відповідно до ст. 9 

Закону викладання української мови у школах мало розпочатися з початком 

1918/1919 н/р. [92].  

Розуміючи важливість вирішення мовної проблеми, перший міністр 

освіти Центральної Ради І. Стешенко 1917 р. доручив І. Огієнкові – 

професору Київського університету – скласти короткі правила українського 

правопису. І вже восени в десятому номері журналу "Українська школа" за 

1918 р. було надруковано "Найголовніші правила українського правопису", 

ухвалені Правописною комісією при Міністерстві освіти. Це була перша 

наукова система українського правопису, що стала підсумком наукового і 

творчого доробку письменників і науковців упродовж майже століття [20].  
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Отже, за короткий термін діяльності Центральної Ради та її уряду 

українська мова подолала шлях від майже тотальної заборони у сфері 

офіційного спілкування до статусу мови державної. Так, дослідник 

Ю. Прадід, аналізуючи документи Центральної Ради, зазначає: "Центральна 

Рада, незважаючи на короткий термін свого перебування при владі, заклала 

законодавчі основи розв’язання мовних проблем в Україні, які стосуються як 

української мови, так і мов національних меншин. Позитивним досвідом, як 

покаже історичний розвиток, не змогли, на жаль, скористатися уряди, що 

прийшли їй на зміну" [21]. 

УНР зазнала поразки, але самим фактом свого існування вона 

продемонструвала прагнення українців до державності. Цього не змогли 

проіґнорувати й більшовицькі лідери, які пішли на створення формально 

суверенної УСРР/УРСР. Вони запровадили політику "коренізації", а відтак і 

"українізації", за якої мовне питання неодмінно мало постати знову. 

Офіційно політика коренізації відлічує свій вік від ХІІ з’їзду РКП(б) у квітні 

1923 р. Її основними завданнями були: підготовка, виховання і висування 

кадрів корінної національності, урахування національних факторів у 

формуванні партійно-державного апарату.  

Для неросійських народів тодішнього СРСР "коренізація" на практиці 

означала дерусифікацію, появу різноманітних можливостей для 

представників того або іншого народу. Організація мережі шкіл усіх 

ступенів, закладів культури, газет і журналів, книговидавничої справи 

мовами корінних національностей – лише кілька ключових моментів, які 

необхідно було вирішувати за офіційної державної підтримки на місцях. 

КП(б)У здійснювала цю політику двома напрямами, додержуючись лінії на 

"українізацію" й одночасно на максимальне сприяння розвиткові 

національних меншин. Практично цю лінію реалізував, насамперед, наркомат 

освіти УСРР. Незважаючи на те, що "українізація" була неоднозначним і 

доволі специфічним явищем, вона була сприйнята з ентузіазмом 
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представниками інтелігенції. Звісно, представниками в першу чергу 

прокомуністично налаштованими, але також і тими, хто прагнув у межах 

тодішньої державності підтримувати національні традиції. Не випадково 

завдяки зусиллям таких діячів, як академік М. Грушевський (він повернувся в 

Україну в березні 1924 р.) та інших, історичний і культурний процеси в 

Україні почали розглядатись як такі, що розвивалися поряд з історією Росії, а 

не як регіональний варіант останньої [26]. 

Звісно, не слід високо оцінювати наслідки офіційної "українізації", але 

не варто водночас ігнорувати її здобутки, до яких можна віднести розвиток 

мистецтв, особливо літератури, театру, музики, кінематографу, створення 

профільних установ із вивчення гуманітарних, природничих та технічних 

наук, нарешті поширення писемності та освіти всіх рівнів – і все це 

українською мовою.  

З кінця 1921 р. почав працювати Інститут української наукової мови 

(ІУНМ). У 1920-х рр. інститутом було підготовлено 15 термінологічних 

словників із різних галузей науки. У 1925 р. за сталінською рекомендацією 

ЦК КП(б)У очолив Л. Каганович, який з притаманним йому 

адміністративним тиском узявся "українізувати" партійно-державні кадри, 

оскільки саме такою була тодішня генеральна лінія Москви. Слід визнати, що 

під час перебування Л. Кагановича на цій посаді у справі "українізації" було 

досягнуто помітних зрушень. Якщо в 1924 р. тираж усіх українських газет 

складав 90 тис., то в 1927 р. – 500 тис. примірників [117]. 

У 1929 р. в УСРР виходило 54 українські газети (20 російськомовних і 

11 мовами національних меншин), тобто українські газети становили 65 % 

загального накладу [72, с. 130]. 

Радикальна зміна партійної лінії на "коренізацію" відбулася між XVI 

(1930) і ХVII (1934) з’їздами ВКП(б). Протягом 1930–1934 рр. у всіх 

неросійських республіках було розгорнуто чистку місцевих комуністів і 

безпартійної інтелігенції, знищено значну частину кадрів, які виховувалися 
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під час "коренізації", санкціоновано боротьбу з різного роду "національними 

ухилами" та проявами "буржуазного націоналізму". Безпрецедентним було 

те, що Й. Сталін поставив під сумнів лояльність усієї партійної організації 

України, у якій, за його твердженням, домінували "петлюрівці" і аґенти 

Ю. Пілсудського [127]. З 1924 р. на українських землях, що належали 

Польщі, провадилась така ж деукраїнізація, згадати хоча б Закон Польської 

республіки "Про обмеження вживання української мови в адміністративних 

органах, суді та освіті" [143]. 

У тих же 30-х рр. ХХ ст. побачило світ і спеціальне розпорядження 

міністерства виховання Королівства Румунія про звільнення з роботи "за 

вороже ставлення до держави і румунського народу" всіх українських 

вчителів, які вимагали повернення до школи української мови (1934), а за 

законом Королівства Румунія від 1924 р. мало місце зобов’язання для всіх 

"румунів", які "загубили материнську мову", надавати освіту дітям лише в 

румунських школах і румунською мовою [20]. 

20 квітня 1938 р. було ухвалено спільну постанову Раднаркому СРСР і 

ЦК КП(б)У "Про обов’язкове вивчення російської мови в неросійських 

школах України" [135, с. 183]. Змінилася ситуація і в книговидавничій справі. 

У 1930 р. українською мовою було видано 6394 назви, у 1933 р. – 3472, у 

1937 р. – 2566, у 1938 р. – 2159, у 1939 р. – 1895 [135, с. 183]. У той період і 

вийшла на перші ролі політика, спрямована на підрив престижу української 

мови в житті суспільства. Проте, з іншого боку, як зауважує Ю. Шевельов, це 

відбивало певні настрої серед українськомовної частини населення: люди 

вважали непрактичним триматися мови, комунікативні функції якої дедалі 

вужчали, соціальна вага якої невпинно зменшувалась [135, с. 184]. 

Під час війни влада знов загострює увагу на питанні реформування 

українського правопису. На думку дослідників, це було пов’язано, зокрема, з 

тим, що нацисти мали наміри замінити всі алфавіти неросійських народів 

латинськими. Зокрема 28 січня 1943 р. до Києва з Берліна надійшла вказівка 
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подати терміново проєкт латинізованої української абетки (на зразок 

чеської), яку розробляла спеціальна Правописна комісія на чолі з відомим 

мовознавцем В. Завітневичем [24]. 

Своєрідною альтернативою цим намірам стало обговорення проєкту 

чергової версії українського правопису з основами граматики, що відбулося 

26 квітня 1943 р. в Уфі. Головою цього проєкту був академік Л. 

Булаховський, який так мотивував проведену роботу:  

"1) щоб правопис був простий і доступний для народу; 

2) щоб правопис відбивав ті зміни в житті мови і народу, які відбулися і 

які відбуваються зараз... 

3) щоб український правопис в основному далеко не відходив від 

правопису російського" [24]. 

Нова віха в наступі на українську мову розпочалася з приходом до 

влади В. Щербицького у травні 1972 р., який, по-перше, уникав уживати 

вислів "український народ", віддаючи перевагу терміну "народ України", а 

по-друге, підкреслено ігнорував українську мову. З огляду на те, що для 

місцевого апарату В.  Щербицький був прикладом у всьому, це досить 

негативно впливало не тільки на мовні відносини, а й на національну 

політику в УРСР у цілому. У червні 1978 р. ЦК КПРС прийняв постанову 

"Про подальше вдосконалення вивчення і викладання російської мови в 

союзних республіках", котра стала ще одним кроком у наступі на 

національну школу. В.  Щербицький та його оточення неухильно виконували 

рекомендації центру. Кількість книжок, що видавалися наприкінці 1970-х рр. 

українською мовою, знизилася до рівня середини 1920-х років, тобто до рівня 

переддня "українізації", а співвідношення російських й українських книжок, 

виданих в УРСР, становило 3:1 [26]. 

У 1960–1980 рр. відбулось масове закриття українських шкіл у 

Польській Народній Республіці та Соціалістичній Республіці Румунія, проте 
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ні Київ, ні Москва не заперечували такій практиці в "дружніх соціалістичних 

республіках" [20]. 

І лише наприкінці 1988 р. в УРСР розгорнулася широка дискусія з 

приводу необхідності надання українській мові статусу державної. Утім 

процес так і "завмер" на стадії обговорення. 

Державно-правове регулювання мовної політики в Україні засвідчене в 

документах як загальнодержавного, так і регіонального значення. 

Закон "Про мови в Українській РСР" був прийнятий Верховною Радою 

УРСР 28 жовтня 1989 р. і почав діяти з 1 січня 1990 р. Незабаром була 

розроблена і спеціальною постановою Ради Міністрів схвалена (набрала 

чинності закону) "Державна програма розвитку української мови та інших 

національних мов в Українській РСР на період до 2000 року". 

У Законі УРСР "Про мови в Українській РСР" було зазначено: 

"Відповідно до Конституції Української РСР державною мовою Української 

Радянської Соціалістичної Республіки є українська мова. Українська РСР 

забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх 

сферах життя" (розд. І ст. 2). Разом із тим у Законі сказано, що держава 

створює необхідні умови для розвитку і використання мов інших 

національностей, які проживають в Україні. 

Концептуальні засади провадження політики майбутньої незалежної 

держави були викладені в Декларації про Державний суверенітет України 

(1990 р.). Цей документ декларував зобов’язання держави щодо забезпечення 

національно-культурного відродження українського народу, його історичної 

свідомості та традицій, національно-етнографічних особливостей, 

функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя. Документ 

містив положення, згідно з яким громадяни всіх національностей становлять 

народ України; утверджував рівність перед законом усіх, незалежно від 

походження, расової та національної належності, мови тощо; гарантував усім 
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національностям, що проживають на території Республіки, право на вільний 

національно-культурний розвиток [20]. 

Однак програма розвитку української мови виконувалась надто мляво, 

особливо в південних та східних областях. Справу пригальмувало й те, що 

певні політичні сили протягом 1994 – першої половини 1996 рр. настійно 

домагалися проголошення російської мови як "офіційної" поряд із державною 

українською, тобто фактично двох державних мов, оскільки термін "офіційна 

мова" в міжнародній практиці – це синонім терміна "державна мова". 

Визначення російської мови як офіційної призвело б до істотного обмеження 

функції української мови в ролі єдиної державної. У гострій політичній 

боротьбі, що точилася навколо тексту нової Конституцій України, питання про 

державність української мови було одним із центральних. Перемогли 

державницько-патріотичні сили. У Конституції України [68], прийнятій 

Верховною Радою 28 червня 1996 р., зафіксовано: 

"Державною мовою в Україні є українська мова. Держава забезпечує 

всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах 

суспільного життя на всій території України. 

В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист 

російської, інших мов національних меншин України... 

Застосування мов в Україні гарантується Конституцією України та 

визначається законом" (ст.10). 

Для реалізації ст.10 Конституції України 1997 р. було створено Раду з 

питань мовної політики при Президентові України й департамент зі 

здійснення мовної політики при Державному комітеті України у справах 

національностей та міграції. Постановою Кабінету Міністрів України цього 

ж року затверджені "Комплексні заходи щодо всебічного розвитку і 

функціонування української мови". 1998 року проходила всеукраїнська акція 

"Передаймо нащадкам наш скарб – рідну мову" й відбулася Всеукраїнська 

науково-практична конференція "Українська мова як державна мова в 
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Україні". 

2 жовтня 2003 р. з метою забезпечення умов для розширення сфери 

вживання державної мови, виховання поваги до неї видано постанову 

Кабінету Міністрів України № 1546 "Про затвердження державної програми 

розвитку і функціонування української мови на 2004 – 2010 роки". У цій 

програмі зазначалось, що українській мові відводиться провідна роль у 

державотворчому процесі, оскільки мова – явище соціальне, вона функціонує 

й розвивається лише в суспільстві і є однією з головних ознак держави. Разом із 

тим реальна ситуація не сприяла належному розвиткові державної мови: 

складною залишалась ситуація з дотриманням норм українського правопису, 

існувала нагальна потреба в активізації української мови в засобах масової 

інформації, сфері культури, освіти, науки, в інформаційних технологіях, 

рекламі тощо.  

З прийняттям мовного закону України 2019 року, а також Стратегії 

популяризації української мови до 2030 року "Сильна мова - успішна держава" і 

поетапного плану її реалізації мовна ситуація в країні, як зазначалось, дещо 

змінилась, проте багато ще питань, залишились не вирішними. Здебільшого це 

стосується практичної реалізації зазначених нормативно-правових актів, про що 

детальніше йтиметься у третьому розділі.  

Підвиваючи підсумки, можемо зазначити, що питання повноцінного 

функціонування української мови як державної в комунікативному просторі 

України й досі залишається актуальним, адже історією нашої країни 

доведено, що двомовність гармонійною бути не може – вона є певною 

нестійкою рівновагою, яка згодом або перетвориться на одномовність, або 

призведе до розпаду держави через міжмовний конфлікт. Тому консолідуючу 

функцію у суспільстві має виконувати мова, котра є спільною для всіх членів 

суспільства, – державна мова.  

У цьому контексті, сьогодні, в умовах російсько-українського збройного 

конфлікту, неприпустимими є висловлювані державними діячами публічні 
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рекомендації не порушувати мовного питання, аби не розколювати суспільство, 

не провокувати емоційної напруги тощо. Усі виборчі кампанії засвідчили, що 

українському суспільству бракує єдності, що саме ситуація двомовності 

розколює його, блокує формування спільної громадської думки, спільних 

суспільних вартостей, спільного ставлення до історичних подій і національних 

героїв. 

Відома філологиня Л. Масенко акцентує увагу на тому, що саме 

успішність мовно-культурної асиміляції білорусів сьогодні дає президенту 

РФ В. Путіну надію на можливість повної реалізації довготривалого 

імперського проєкту "русского мира". Це засвідчують і його власні 

висловлювання про росіян і українців як "один народ", і заяви про 

Українську державу як "помилку в історії". Отже, нинішня напруга в 

протистоянні захисників державної мови з пропагандистами "русского мира" 

ще раз переконує, що українська мова як державна є складником 

національної безпеки. Її перемога в цій боротьбі забезпечить збереження 

державного суверенітету України, у разі ж перемоги російської мови Україна 

знову повернеться до стану колонії Російської імперії [88]. 

Щоб не втратити своєї мови, зазначає Г. Панасенко, народ повинен мати 

мовну стійкість, без якої можна втратити будь-яку (поширену, стабільну, 

впливову) мову. До мовної стійкості нації можна віднести: історичну пам’ять, 

культуру, свідомість, співробітництво, мир, солідарність. Науковець 

переконаний, що процес національного самоствердження, відстоювання саме 

державною мовою своїх законних прав має впроваджувати саме еліта країни. 

Цей процес повинен бути постійним і неухильним, проте здійснювати його без 

економічного піднесення, гарантування добробуту нереально [98] 

Насамкінець слід додати, що до власне українських проблем 

утвердження й захисту державної мови та врегулювання мовних відносин 

сьогодні додаються питання експансії мов міжнародного спілкування, які теж 
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варто брати до уваги при формуванні та реалізації державної мовної 

політики.  

 

2.2. Світовий досвід провадження мовної політики: мовний аспект 

глобалізації 

 

Нашу добу прийнято називати епохою глобалізації. Визнаючи цей 

процес як тісну взаємодію, зближення всередині людської спільноти, 

перетворення її на один всесвітній організм, учені здебільшого звертають 

увагу на економічний фактор. Однак глобалізація торкається не лише 

економіки, вона стосується всіх сфер життєдіяльності людини, включаючи 

мову, освіту, культуру, релігійні уподобання, побут та ін. Науковці 

одноголосні в тому, що не лише перспективи, а й наслідки глобалізації ще 

недостатньо вивчені. Серед багатьох актуальних для дослідження проблем у 

цьому контексті – проблема "глобалізація і національні мови". Мовний аспект 

глобалізації як феномен, його переваги, недоліки та загрози, а також 

проблеми експансії мов міжнародного спілкування – неповний перелік 

питань, які актуалізувались останнім часом у широких колах науковців, 

фахівців різних галузей гуманітарного знання та представників громадськості 

багатьох країн світу.  

Слід визнати, що людство завжди мріяло про взаємопорозуміння без 

перешкод, про мову, якою люди могли б спілкуватися, долаючи мовні 

бар’єри. Отже, прагнучи до економічного єднання світу, глобалізація 

спровокувала й тенденцію до мовного єднання. Це доводять численні спроби 

створення штучних мов, проте всі вони закінчувалися невдачею і про них 

швидко забували (чи не єдиним винятком можна вважати мову есперанто). 

Після Другої світової війни при створенні ООН робочими мовами цієї 

організації (вони носять назву мови міжнародного спілкування) визнані: 

англійська, російська, арабська, іспанська, французька та китайська. В 
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останні кілька десятків років стає очевидним, що перевага надається 

англійській, швидке поширення якої тісно пов’язане зі світовими 

глобальними процесами, що охопили буквально всі сторони життя країн. 

Чому саме англійська мова завоювала такі позиції, хоча, за даними 

ЮНЕСКО, за кількістю носіїв вона поступається китайській? Очевидно, що 

чисельність населення, що розмовляє конкретною мовою, хоч і є важливим, 

але не визначальним фактором. Також не є визначальними літературні 

традиції, унормованість, розвиненість функціональних стилів мови та ін. На 

думку дослідників, головна причина, через яку мова набуває статусу мови 

міжнародного спілкування, – це політична, економічна і особливо військова 

могутність народів, які розмовляють цією мовою. Роль англійської мови 

особливо зросла після розпаду СРСР і краху світової системи соціалізму, 

коли біполярний світ перетворився, по суті, на монополярний, і США стали 

найсильнішою і провідною державою [67].  

На сьогодні найбільші побоювання в лінгвістів і світової спільноти, 

звісно, викликає тотальне поширення англійської мови. Індійський дослідник 

С.  Сінгх зазначає, що в сучасному світі англійська мова поширюється як 

глобальний продукт, а ELT (English Language Teaching) стало окремою 

індустрією. На надзвичайну стрімкість вказує й англійський лінгвіст Д.  

Кристал, який відзначає, що в 50-ті рр. минулого сторіччя питання про 

міжнародний статус англійської мови могло бути не більше, ніж темою для 

дискусії.  

Жодна мова у світі не отримала такого широкого поширення, як 

англійська. Англійська мова є робочою мовою безлічі міжнародних 

організацій, нею проводяться наукові конференції, політичні форуми, 

ведуться переговори бізнесменів з різних країн, вона є мовою дипломатії, 

нею друкується маса наукової, художньої та політичної літератури, працює 

інтернет і т. ін. Англійська мова вивчається на численних курсах у більшості 

країн світу. І чим швидше будуть іти процеси глобалізації, тим все більшій 
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кількості людей на землі буде необхідне знання англійської мови. Можна 

лише припустити, що якщо тенденція її стрімкого просування на планеті 

збережеться, то існує ймовірність, що в майбутньому саме англійська мова 

стане єдиною мовою ООН, оскільки для глобальних процесів, що 

розгортаються на наших очах, зручніше мати одну мову. Зараз же стала 

реальністю національно-англійська двомовність.  

Звісно, загальне поширення англійської та інших мов міжнародного 

спілкування веде до взаємопорозуміння, якого завжди не вистачало людству. 

Проте науковці певні, що цей позитивний момент буде існувати до тих пір, 

доки англійська чи інша мова буде другою мовою і не торкнеться 

національних почуттів людей, змушених відмовитися від своєї рідної мови на 

користь англійської. В іншому разі такий розвиток подій неминуче викличе 

посилення почуття самозбереження, і народи будуть прагнути всіма силами 

зберегти свою мову і культуру.  

Отже, процеси глобалізації в цілому та в мовній площині зокрема 

можуть здійснювати як позитивний, так і негативний вплив. Переконливим 

доказом останнього стає активізації в різних країнах руху антиглобалістів, які 

влаштовують гучні демонстрації, звинувачуючи глобалізацію в економічній 

скруті, безробітті, знецінення національної культури та ін. Учені всього світу 

все частіше використовують у науковому обігу такі слогани провідних 

дослідників-лінгвістів, як "мови-вбивці", "мовний імперіалізм", "мовна 

гегемонія", "мовний нігілізм" та ін. З’явився такий напрям і в 

соціолінгвістиці, як лінгвістична екології, що досліджує деформації, які 

виникли в мовному довкіллі через різні історичні, соціокультурні, 

демографічні й інші обставини, а це вказує на можливості та шляхи 

виправлення цих деформацій. 

Учені відзначають, що мови, звісно, "вмирали" завжди, і не лише з 

останнім їх носієм. Іноді їх просто витісняли сильніші мови з ширшими 

соціальними функціями, вищим суспільним статусом, більш престижні й 
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затребувані в житті, а також впливали безліч інших об’єктивних і 

суб’єктивних факторів. Процеси, схожі з глобалізацією, розвивалися й на 

території нашої країни, і їхні наслідки ще досі відчутні. На теренах 

колишнього Радянського Союзу це була русифікація, і як вона вплинула на 

долі національних мов, навіть досить розвинених, покаже аналіз недавнього 

радянського минулого. У 1958 р. батькам було дозволено вибирати мову 

навчання для своїх дітей, і більшість вибрала російську, оскільки вона давала 

кращі перспективи на майбутнє. Як наслідок кількість національних шкіл, 

особливо кількість учнів у них, різко скоротилася, чим було підірвано 

головний важіль етнокультурного розвитку багатьох народів.  

Висловлюючись мовою офіційної пропаганди, у ті роки в СРСР 

виникла нова, не бачена раніше історична спільнота – радянський народ 

(понад сто націй і народностей), провідну роль у зміцненні єдності якого 

відігравала саме російська мова. Злиття в єдиний народ і глобальне 

поширення російської мови як "рідної" призвели до тяжкого становища 

національних мов. Постійно зменшувалася кількість людей, які вважали 

рідною мову своєї національності, і збільшувалося число тих, які розмовляли 

винятково російською. Зросли цілі покоління людей, які не знають рідної 

мови і не знайомі з рідною культурою. Національні мови були зведені до 

рівня мов сімейно-побутового спілкування, вони стали вважатися 

непотрібними, непрестижними, ними навіть соромилися говорити – 

розвинувся мовний нігілізм.  

До кінця 80-х рр. XX ст. становище стало настільки катастрофічним, 

що загрожувало національним мовам зникненням. Тривога за долю мов і 

культур викликала глибоке занепокоєння передової національної 

громадськості, породивши за часів "перебудови" рухи за відродження 

національних мов і культур. Для підняття статусу рідної мови на початку 90-

х рр. республіки одна за одною стали проголошувати їх державними і 

приймати закони про мови. Це докорінно змінило становище. Національні 
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мови отримали стимул для розвитку й функціонування, стали частіше лунати 

на вулицях, інтерес до них посилився, а головне – почало відроджуватися 

почуття національної самосвідомості, майже втрачене в попередні роки. 

Разом із тим після ейфорії "перебудовних" років ентузіазм дещо спав, 

натрапивши на економічні труднощі, проте республіканські влади 

намагались постійно відстоювати позиції в мовній площині: зміцнився статус 

титульних мов у системі освіти, засобах масової інформації, культурі та 

інших сферах [67]. 

Відомий мовознавець Б. Ажнюк зазначає, що право на мову 

залишається одним із невідчужуваних людських прав навіть у тому випадку, 

коли уявлення про цінність національної мови втратило значення для певної 

частини або навіть більшості етномовної спільноти. Провідну роль державної 

мови як фактора національної єдності визнають усі європейські країни [1].  

Ураховуючи зазначене, зауважимо про те, що надзвичайно важливим 

під час формування та реалізації мовної політики в Україні є вивчення 

мовного законодавства різних країн світу. Тож проаналізуємо зарубіжний 

досвід багатонаціональних європейських країн з метою застосування його 

найкращих практик в Україні. Уважаємо за доцільне розпочати з підходів 

провадження мовної політики безпосередньо в Європейському Союзі (далі – 

ЄС) як у цілісній організації, системі незалежних наднаціональних 

інституцій. 

Сьогодні 28 країн Європи є членами ЄС, при цьому статус офіційних 

мають 24 мови ЄС. Кожна країна-член, коли вступає до цієї спільноти, 

визначає, яку мову (чи мови) вона оголошує як офіційну в ЄС. У практичній 

діяльності основних органів та інституцій ЄС стосовно визначення 

"офіційності" потенційної мови від кожного народу діє принцип "одна країна 

– одна мова". Офіційними мовами ЄС є: англійська, болгарська, грецька, 

данська, естонська, ірландська, іспанська, італійська, латиська, литовська, 

мальтійська, нідерландська, німецька, польська, португальська, румунська, 
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словацька, словенська, угорська, фінська, французька, чеська, хорватська та 

шведська мови [94]. При цьому більшість людей розмовляють німецькою, 

але вона не поширена поза Німеччиною та Австрією. Мовами об’єднання, 

найбільш поширеними у світі, є іспанська та португальська, проте більшість 

їх носіїв не живуть в Європі. Французька є державною мовою для трьох 

країн-членів ЄС. Нею розмовляють та викладають у навчальних закладах 

багатьох країн світу, але в той же час вона є більш поширеною в південних та 

західних частинах європейського субконтиненту і менш поширеною на 

півночі та сході [141]. 

Усі закони європейської спільноти й важливі або цікаві з державної 

точки зору документи готуються всіма двадцятьма чотирма офіційними 

мовами. Такий підхід провадиться з метою збереження рівноправного 

доступу до європейського законодавства для всіх жителів Європи. Проте в 

межах безпосередньо інституцій ЄС існує різний мовний режим, а саме: 

– англійська, французька та німецька – використовуються 

Європейською комісією для внутрішніх потреб; 

– англійська – робоча мова всередині Європейського центрального 

банку; 

– робота Європейського Парламенту логічно є багатомовною. 

Отже, гасло "Єдність у розмаїтті" цілком позначається й на 

багатомовності, що є серцем ЄС. 

Разом з тим у кожної країни ЄС свій підхід до формування мовної 

політики. Він сформувався відповідно до власного історичного, політичного, 

соціального, економічного досвіду, власних культурних традицій та 

національних особливостей. Є країни, де не доводиться забезпечувати 

відповідний правовий режим. Так, у конституціях Великобританії, Норвегії, 

Швеції, Данії, Нідерландів не міститься жодних згадок про статус мов. 

Переважну більшість населення цих унітарних монархічних держав 

становлять представники однієї титульної нації, і, традиційно та логічно, 
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застосовується мова виключно цієї нації. Так склалося історично, що в цих 

країнах офіційні мови розвивалися з XV–XVI ст. без впливів і домінування 

інших мов. Тому й немає потреби ані в мовних інспекторах, ані в державних 

комісіях з мовних питань.  

Є й інші приклади. Як зазначає Т. Марусик, упродовж не одного 

століття Франція була і залишається піонером, принаймні на нашому 

континенті, послідовного запровадження твердої мовної політики, 

спрямованої на захист своєї мови. Так, мовне законодавство Франції налічує 

понад п’ять століть. Ще в ХVІ ст. у Франції був виданий перший декрет 

короля про використання французької мови в судовій практиці. Це був 

перший юридичний мовний закон. Чинний закон Франції "Про вживання 

французької мови" (від 04.08.1999 р.) проголошує, що французька мова є 

основним елементом французької ідентичності й культурного надбання 

Франції. Будь-які інструкції та офіційні документи повинні укладатися тільки 

французькою мовою. Використання іноземних слів забороняється, якщо 

існує французький еквівалент. З 1994 р. цей закон передбачає накладання 

штрафів на тих, хто не використовує французьку мову в рекламі, публічних 

оголошеннях і наукових конференціях. При цьому зазначений закон щодо 

використання французької мови нічого окремо не пише про державних 

службовців, бо там це – аксіома. Більшість порушень карають штрафом. 

Наприклад, роздавання учасникам конференції матеріалів іноземною мовою 

без перекладу французькою карається саме таким штрафом [86].  

Особливість французької ситуації останнього півстоліття полягає не 

лише у величезній кількості мовних актів, а й в активній розбудові 

інституційної сфери. Серед основних державних інституцій захисту 

французької мови – Вища рада французької мови та Головне управління з 

питань французької мови і мов Франції при Міністерстві культури. Крім 

того, у 1984 р. створено Вищу раду франкомовності, підпорядковану 

президентові Франції. Сьогодні на сторожі французької мови продовжує 
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стояти Французька академія, безперервно, упродовж кількох сотень років, 

опрацьовуючи та унормовуючи словник, чим бореться за "чистоту" мови від 

іноземного впливу. 

Слід зазначити, що Франція належить до тих європейських країн, які 

підписали Європейську хартію регіональних або міноритарних мов, але не 

ратифікували її, оскільки положення цього документа суперечать першому 

абзацу ст. 2 Конституції Франції ("мовою Республіки є французька"). 

Ратифікація ж може призвести до визнання права використовувати іншу 

мову, ніж французьку, не лише у приватному житті, а й у суспільній сфері, до 

якої Хартія відносить правосуддя, діяльність адміністративних та державних 

органів. 

Заслуговує на увагу те, що в мовних питаннях французька суспільна 

думка солідарна з вищим керівництвом держави. Так, колишній президент 

Франції Жак Ширак залишав залу, де відбувалися саміти ЄС, – на знак 

протесту проти виступу французів англійською мовою. Прикладом активної 

громадянської позиції французів можна вважати й проведення своєрідного 

конкурсу для "стимулювання" високопосадовців і відомих приватних 

власників, які публічно ігнорують французьку мову: щороку їм присвоюють 

титул "англійський попихач (наймит, підлабузник)". Першим його 

переможцем став генеральний директор "Рено" Людовик Швейцар – за звіти 

про діяльність компанії англійською [86]. 

Разом з тим формального офіційного статусу не мають, наприклад, 

чеська мова в Чехії, англійська у Великобританії і в США, німецька у ФРН, 

грецька в Греції, угорська в Угорщині, італійська в Італії, шведська у Швеції. 

У тих випадках, коли титульна мова формально не має офіційного 

статусу, важливим показником оприявлення її реального статусу є вживання 

в юридичних актах поняття "іноземна мова". Характерним прикладом є 

Чехія – єдина зі слов’янських країн, де національна мова не має офіційного 

статусу, затвердженого конституцією або законодавством. Відповідно до 
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закону про набуття і позбавлення громадянства Чеської Республіки, 

документи, які подає особа для набуття громадянства, видані органами 

іноземної держави іноземною мовою, мають бути офіційно перекладені 

чеською мовою (§ 22), а володіння чеською мовою є обов’язковим для 

набуття громадянства. 

Немає положення про офіційну мову в конституції й законодавстві 

Німеччини, проте, згідно із законом про набуття громадянства Німеччини, 

претенденти на громадянство повинні засвідчити достатній рівень володіння 

німецькою мовою. Починаючи з 2007 р., запроваджено вимогу щодо 

володіння німецькою мовою як умову отримання візи для одного з членів 

подружжя, який є вихідцем з-поза меж ЄС. На практиці німецька мова 

виконує в Німеччині всі функції державної мови в повному обсязі [1].  

У конституціях Болгарії, Румунії, Словенії використовується термін 

"офіційна мова". Поняття "державна мова" застосовується в конституціях 

Білорусії, Словаччини, України, Литви. У Швейцарії, Ірландії, Мальті поряд 

із терміном "офіційна мова" використовується термін "національна мова" для 

позначення мов корінних титульних націй. У Республіці Сербія для 

офіційного використання обов’язковими є сербська мова, алфавіт – 

кирилиця. У конституціях Норвегії, Швеції, Данії, Нідерландів, 

Великобританії не міститься жодних згадок про статус мов. Переважну 

більшість населення цих унітарних монархічних держав становлять 

представники однієї титульної нації і, традиційно й логічно, застосовується 

мова виключно цієї нації. Національними мовами Фінляндії є фінська і 

шведська, зокрема, як зазначено у статті 17 Конституції Фінляндії, органи 

державного управління мають забезпечити культурні й соціальні потреби 

фінськомовної та шведськомовної частини населення країни на рівних 

правах, обмежившись лише терміном "національна мова", який можна 

розуміти і як "офіційна мова" [49]. 
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У деяких європейських державах посилено повноваження місцевих рад 

у питаннях вироблення мовної політики. Наприклад, у Македонії, відповідно 

до закону про місцеве самоврядування, поряд із державною мовою в 11-ти зі 

123-х громад почали вживати албанську, в 2-х – турецьку [94].  

Інший приклад – Республіка Чорногорія. Відповідно до ст. 13 

Конституції цієї країни статус державної мови надано чорногорській мові. 

Причому алфавіти кирилиця та латиниця є рівноправними, а в офіційному 

діловодстві використовуються сербська, боснійська, албанська й хорватська 

мови [69]. 

Якщо звернутися до досвіду країн колишнього Радянського Союзу, то 

всі вони, за винятком Республіки Білорусь, здійснюють послідовне 

утвердження національних мов як державних, тобто здійснюють політику 

поступової заміни російської мови національними. І з цього приводу, на 

нашу думку, для України найбільш цікавим для вивчення є досвід Литви. 

Конституцією Литви статус державної мови надано литовській мові. У цій 

країні функціонує низка органів влади, відповідальних за провадження 

мовної політики: Державна мовна комісія (далі – Комісія), засновником якої 

є парламент; мовна інспекція та мовні інспектори при органах 

самоврядування та ін. 

Мовна інспекція створена при Міністерстві культури. Основними її 

функціями є перевірка державних органів на предмет дотримання мовного 

законодавства, написання різного роду вказівок та контроль за виконанням 

норм закону в інших сферах, у першу чергу в рекламі та засобах масової 

інформації.  

Основна мета Комісії – утвердження та збереження статусу державної 

литовської мови. Засідання Комісії відбуваються раз на місяць, але постійно 

працюють підкомісії з термінології (затвердження стандартів у різних 

галузях, термінологічних словників), граматики, написання власних імен та 

прізвищ та ін.; є також підкомісія, яка займається виключно мовою 
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підручників. До речі, кожен підручник для шкіл проходить апробацію в 

комісії на предмет того, наскільки його мова є досконалою. Законом про 

освіту передбачено, що весь процес навчання має бути державною мовою, 

причому кодифікованою офіційною мовою. Комісія є членом Європейської 

федерації національних мовних інституцій EFNIL (European Federation of 

National Institutions for Language). Головними функціями комісії є: 

- перегляд законів, пов’язаних з мовною політикою та надання 

рекомендацій парламенту чи уряду з цих питань; 

- сприяння використанню литовської мови в інформаційному 

середовищі. Наприклад, програма "Литовська мова в інформаційному 

суспільстві", яка фінансується через Міністрество зв’язку (40 млн. літів на 

чотири роки (для порівняння – 180 млн грн). На думку керівників Комісії з 

державної мови, ці кошти є виправданими, оскільки, якщо мову не 

використовувати в інформаційному просторі, то через 10-20 років її не буде 

як офіційної мови [136]. 

На відміну від інших країн, у Литві працює і Державний банк термінів. 

Терміни, що проходять апробацію і затверджуються цією структурою, 

стають обов’язковими для вживання у правових актах. Відповідно до норм 

мовного законодавства аудіовізуальні програми, які публічно 

демонструються, повинні мати дубляж або субтитри державною мовою. 

Винятки становлять спеціальні сеанси мовою оригіналу (програми для 

національних меншин, навчальні фільми тощо), про що завчасно 

повідомляється. За словами голови комісії, сьогодні вже менше висувається 

суворих вимог, більше надається рекомендацій. Хоча після здобуття Литвою 

незалежності був період, коли Комісії та мовним інспекторам треба було 

діяти жорстко [136]. 

Цікавим для дослідження й порівняння є також і досвід інших країн 

світу. За словами дослідника В. Алпатова, у жодній із розвинутих країн уряд 

не приділяє мовним питанням такої уваги, як у Японії [3]. У цій країні для 
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забезпечення всебічного розвитку й функціонування японської мови 

створено низку державних установ, найважливіші з яких – Державний 

інститут японської мови (підпорядковується міністерству освіти) та Інститут 

культури радіо- і телепередач. Ці державні установи наділені законодавчими 

правами щодо визначення мовних норм у межах своєї сфери, постійно 

стежать за появою нових слів і видають їх реєстри. У Японії укладені списки 

"мовного існування" типового службовця, типового керівника, типового 

підприємця, типової домогосподарки тощо. У засобах масової інформації 

питання мовної практики також посідають вагоме місце. У цій країні не є 

дивиною навіть телесеріали з лінгвістичної тематики. Отже сучасна Японія 

характеризується активною мовною політикою, причому саме державні 

органи відіграють головну роль у її формуванні та реалізації.  

Є приклади країн, які, відстоявши свою незалежність, вдаються до 

суворих заборон використання мови колишніх окупантів. І таким прикладом 

є Індонезія – країна, в якій налічується понад 200 млн населення, де 

вживається більше трьохсот мов та близько тисячі діалектів. Понад триста 

років ця країна перебувала під владою Голландії, яка насильно нав’язувала 

індонезійському суспільству голландську мову. Індонезійці після 

проголошення незалежності в країні відкинули й нав’язану їм чужу їхньому 

менталітетові мову. Майже за двадцять років до проголошення незалежності 

індонезійська молодь висунула гасло "Єдина батьківщина – Індонезія, єдина 

нація – індонезійська, єдина мова – індонезійська". Цей курс успішно 

проводиться в незалежній Індонезії за широкої підтримки представників 

різних етносів. На сьогодні державною мовою є індонезійська. Викладання у 

школі та у вищих навчальних закладах ведеться теж індонезійською мовою 

(іноді лекції можуть читати англійською). Усі індонезійські фільми 

озвучуються державною мовою, а в щорічних звітах президента Індонезії про 

виконання державних планів публікуються дані не тільки про стан 

економіки, а й про видання літератури державною мовою та про лінгвістичні 
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дослідження. Дослідники вбачають величезну роль індонезійської мови у 

становленні цієї незалежної держави, у розвитку її сучасної культури. Ця 

мова об'єднує численні народи країни й тому є надзвичайно важливим 

чинником їхньої політичної, економічної та культурної консолідації. А ось 

уживання мови колишніх окупантів – голландської – заборонено. [91]. 

Отже, як показує досвід різних країн світу, лише декларування 

державного статусу мови для її повноцінного та незворотнього утвердження 

й розвитку в усіх сферах суспільного життя недостатньо. Необхідні певні 

механізми, заходи, інструменти та важелі з боку публічної влади щодо 

реалізації на практиці законодавчих норм. 

Одним із тих важелів, який активно використовують країни світу, є 

запровадження мовних квот на телебаченні й радіо. Ці квоти накладають на 

мовників зобов’язання транслювати певний контент у визначених обсягах 

(межах) упродовж визначеного проміжку часу. Такі вимоги встановлюються 

з метою захисту національного продукту, адже передбачають мінімальні 

гарантії розповсюдження контенту, який захищається, і таким чином 

обмежують мовників у розповсюдженні інших матеріалів. Досвід різних 

країн говорить якраз про ефективність квот як інструменту підтримки 

національної культури і мови. Квотування телерадіоефіру в тій чи іншій 

формі застосовують у багатьох країнах: Латвії, Естонії, Нідерландах, 

Хорватії, Угорщині, Румунії, Ірландії, Албанії, Словенії, Великобританії, 

Індонезії, Аргентині, Венесуелі, Чилі, Канаді, Австралії, Новій Зеландії, ПАР 

тощо. Якщо у відсотках від загалу, квоти для пісень рідною мовою 

ефективно застосовуються в Польщі (33 %), Франції (40 %), Португалії (25–

60 %), Німеччині (25 %) тощо.  

Потреба у квотах на радіо – проблема планетарного масштабу – по 

всьому світу мовники задля більшого прибутку прагнуть транслювати 

якомога більше "міжнародних хітів", забуваючи про своїх вітчизняних 

виконавців, мову своєї країни, зрештою – про національні інтереси [6].  
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Важливим джерелом, що відображає погляди експертного середовища 

не тільки Європейського континенту, а й представників інших частин світу, є 

Загальна декларація мовних прав – міжнародний документ, прийнятий у 1996 

р. на заключному засіданні Всесвітнього конгресу з мовних прав у Барселоні. 

Він отримав схвалення ЮНЕСКО, багатьох національних ПЕН-клубів і низки 

недержавних організацій. Оскільки Декларація не схвалена Радою Європи, то 

вона не є юридичним інструментом, а має насамперед громадсько-

політичний характер. Головна її сила – вплив на громадську свідомість. 

Декларація вказує на те, що тенденція до "універсалізму" та "гомогенізації" 

призводить до збіднення людства і зменшення культурного розмаїття на 

нашій планеті. Принципи Всесвітньої декларації мовних прав суголосні із 

засадами авторів еколінгвістичних студій у тому, що загарбання, колонізація, 

окупація та інші вияви політичного, економічного й соціального 

підпорядкування часто спотворюють уявлення про цінність мови. Через це 

мови деяких народів, що здобули суверенітет, і надалі витісняються з 

ужитку. Через низький соціальний престиж рідної мови перехід дітей на іншу 

мову може відбуватися за свідомої підтримки батьків. Усе зазначене ставить 

на порядок денний питання про залежність мовних прав від стану 

колективної свідомості у відповідній спільноті. Особливого значення у 

зв’язку з цим набуває ст. 41.2, що утверджує право мовної спільноти на 

захист від загрози "гегемонії з боку іноземної культури". 

За висновками Б. Ажнюка, характер завдань, які вирішуються засобами 

мовної політики, дає можливість виділити такі основні джерела, на підставі 

яких можна робити узагальнення щодо принципових положень, якими 

керуються європейські держави в мовній політиці: 1) конституції та 

національні законодавства європейських держав; 2) міжнародні акти, що є 

правовими інструментами Ради Європи, насамперед Європейська хартія 

регіональних або міноритарних мов і Рамкова конвенція про захист 

національних меншин (схвалена Радою Європи й ратифікована Україною в 



114 

 

1997 р.); 3) документи рекомендаційного характеру, що не мають юридично 

зобов’язувальної сили, але віддзеркалюють погляди експертного середовища 

і справляють вплив на громадську думку (зокрема Загальна декларація 

мовних прав (1996 р.), Ословські рекомендації ОБСЄ щодо мовних прав 

національних меншин (1998 р.) та ін.); 4) рішення Комітету експертів Ради 

Європи щодо національних звітів про виконання мовної хартії та експертні 

висновки про мовне законодавство окремих держав, які надаються різними 

європейськими установами й комісіями, зокрема ОБСЄ, Венеційською 

комісією та ін. 5) наукові публікації з проблем мовної політики й мовного 

планування [1].  

Проведене узагальнення дає підстави для висновків про те, що мовна 

політика багатьох країн як інструмент єдності гуманітарного простору є 

добре спланованою, активною та успішною, хоча не завжди ці питання 

знаходяться у правовій площині. В Україні поступово почали розвиватися 

розглянуті вище процеси. У 2019 році почав діяти Закон України "Про 

забезпечення функціонування української мови як державної"", яким 

затверджено статус, основні засади розвитку та відповідні інститути захисту 

державної мови. Проте прийняття мовного закону не вичерпало всіх питань 

щодо механізму захисту державної мови та прав громадян на її використання.  

Щодо поширення мов міжнародного спілкування, слід зазначити, що 

англійська мова як основна мова глобалізаційних та інтеграційних процесів 

за останній час набула великої популярності практично в усіх прошарках 

суспільства багатьох країн світу. Її активно вивчають у школах, інститутах, 

на численних курсах, нею вільно спілкуються члени уряду, парламентарі, 

діячі мистецтва й інші представники громадськості. З’явилася можливість 

вивчати англійську мову на батьківщині його носіїв. Безумовно, це – 

позитивне явище, оскільки знання мов, не тільки англійської, але й інших, 

розширює кругозір, долучає до світової культури, науки, дозволяє долати 

почуття власної неповноцінності через неможливість спілкуватися із 
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зарубіжними колегами. Глобалізація впливає на будь-яку мову, в неї 

проникає все більше і більше іноземних запозичень, які ґрунтовно входять у 

мову публічного сектору, економіки, науки, техніки, культури, у сферу 

побутового і навіть сімейного спілкування. Разом з тим це явище буде 

позитивним то того моменту, доки англійська чи будь-яка мова 

міжнаціонального спілкування не почнуть замінювати й витісняти 

національні мови.  

Як висновок можна зауважити, що є країни, де не доводиться 

забезпечувати відповідний правовий режим для функціонування державної 

мови, наприклад, у Норвегії, Швеції, Данії, Нідерландах та ін. Переважну 

більшість населення цих унітарних монархічних держав становлять 

представники однієї титульної нації і, традиційно та логічно, застосовується 

мова виключно цієї нації. 

У поліетнічних та багатонаціональних країнах, а таких значно більше, 

відповідно до цивілізаційних стандартів державною, або офіційною, 

визнається мова титульної нації. Разом з тим у конституціях деяких держав 

формального офіційного статусу не мають, наприклад, чеська мова в Чехії, 

англійська у Великобританії і в США, німецька у ФРН, грецька в Греції, 

угорська в Угорщині, італійська в Італії, шведська у Швеції. У тих випадках, 

коли титульна мова формально не має офіційного статусу, важливим 

показником оприявлення її реального статусу є вживання в юридичних актах 

поняття "іноземна мова". 

Отже, питання захисту та розвитку державної мови в умовах 

глобалізації – проблема не суто українська, вона спільна для багатьох країн. 

Узагальнюючи різні наукові джерела щодо провадження мовної політики в 

різних країнах світу, можемо виокремити такі її основні складові: 

дотримання загальноєвропейських засад щодо розвитку мов, постійне 

вдосконалення національного мовного законодавства, неупереджене 

функціонування національних інститутів розвитку та захисту державної 
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мови, квотування медіапростору, а також активна участь громадськості та 

загальний рівень національної свідомості й культури. Про напрями 

вдосконалення цих та інших аспектів державної мовної політики в Україні 

буде йти мова в наступних підрозділах.  

 

2.3. Стан та перспективи державної мовної політики в Україні: 

соціологічний вимір 

 

У січні-лютому 2020 р. автором за допомогою фахівців навчально-

лабораторного комплексу Харківського регіонального інституту державного 

управління Національної академії державного управління при Президентові 

України (далі – ХарРІ НАДУ) було проведено соціологічне дослідження 

«Мова в контексті розвитку українського суспільства: стан та перспективи 

державної мовної політики в Україні», метою якого було отримання 

інформації щодо сучасного стану, проблем та перспектив державної мовної 

політики в Україні, а також з’ясування мовних уподобань опитуваних поза 

їхнім робочим часом, реальної самооцінки свого рівня володіння державною 

мовою, бажань і можливостей щодо його підвищення. 

Що таке державна мова? Чи є достатньою політика самої держави 

щодо підтримки мови громадянами України? Якими є основні проблеми 

реалізації державної мовної політики в Україні? Які заходи необхідно 

застосувати для підтримки та поширення використання української мови в 

різних сферах життєдіяльності? Яким є рівень володіння українською мовою 

громадян та чи є необхідність у його підвищенні? Ці та інші питання були 

з’ясовані під час соціологічного дослідження. Уважаємо, що результати 

опитування дали можливість випрацювати практичні рекомендації для 

сприяння популяризації української мови, які, сподіваємося, забезпечать її 

успішне функціонування в державі.  

Об’єкт опитування – державна мовна політика  України.  
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Предмет опитування – стан, перспективи та механізми реалізації 

державної мовної політики в Україні. 

Основні завданнями опитування: 

1. З’ясування важливості необхідності знання державної мови, рівня 

володіння українською мовою у респондентів та їх колег. 

2. Виявлення, яка саме мова є пріоритетною для отримання інформації, 

спілкування тощо. 

3. Оцінка рівня стану захищеності державної мови в Україні, впливу 

держави на її розвиток та виявлення загроз щодо розвитку української мови. 

4. З’ясування рівня престижу української мови в сучасних умовах. 

5. Виявлення можливих способів популяризації української мови серед 

населення та ступінь їхньої ефективності. 

6. Визначення необхідних заходів з боку держави для поширення 

використання української мови громадянами України в усіх сферах життя. 

7. Виявлення основних проблем щодо реалізації мовної політики 

України. 

Опитування було проведено шляхом анкетування представників різних 

сфер діяльності в регіонах України. Загальна кількість опитаних – 71 особа. 

Відповідно до результатів опитування респонденти поділилися (у % до всіх 

опитаних): 

За статтю: 

чоловіки – 34; жінки – 66.  

За віком: 

18 – 29 років – 36; 40 – 49 років – 23; старше 60 р. – 6. 

30 – 39 років – 17; 50 – 59 років – 19;  

За освітою: 

доктор наук – 0; вища – 62; 

кандидат наук – 2; незакінчена вища – 31; 

закінчив аспірантуру – 1; середня спеціальна – 4. 
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За областями проживання: 

Дніпропетровська – 1; 

Донецька – 13; 

Житомирська – 1; 

Закарпатська – 58; 

Луганська – 3; 

Полтавська – 1; 

Харківська – 17; 

Миколаївська – 2; 

Кіровоградська – 3. 

За місцем роботи: 

заклад дошкільної освіти – 3; 

заклад загальної середньої освіти – 35; 

заклад вищої освіти – 24; 

облдержадміністрація (її структурні підрозділи) – 18; 

райдержадміністрація (її структурні підрозділи) – 7; 

міськвиконком (його структурні підрозділи) – 3; 

апарат райради – 1; апарат сільської (селищної) ради – 9. 

 

За сферою діяльності: 

представник сфери науки, освіти – 37; 

представник сфери культури – 6; 

представник державних підприємств – 6; 

представник недержавних підприємств – 3; 

медичний працівник – 1; 

представник органів виконавчої влади/місцевого самоврядування – 23; 

навчаюся – 21; інше – 3. 

 

Основні результати дослідження 

За результатами проведеного дослідження основними причинами 

необхідності знання державної мови, на думку респондентів, є необхідність 

знання мови країни, в якій живеш (73 %). 61 % учасників опитування 

вважають, що державна мова є запорукою єдності та злагоди в суспільстві. 

Для 18 % опитаних знання державної мови можуть підвищити 

конкурентоспроможність на ринку праці (рис. 2.1). 
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Рис. 2.1. Розподіл відповідей респондентів на запитання: "На Вашу думку, 

для чого необхідні знання державної мови?" (у % до всіх опитаних) 

Переважна більшість учасників опитування задоволені своїм рівнем 

знань української мови (85 %). Незадоволених респондентів своїм рівнем 

знань української мови 6 %, 10 % респондентів завагались щодо визначення 

свого рівня знань української мови (рис. 2.2).  

 

Рис. 2.2. Розподіл відповідей респондентів на запитання: "Чи задоволені Ви 

своїм рівнем знань української мови?" (у % до всіх опитаних) 
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Незважаючи на високий рівень задоволеності учасниками опитування 

своїм рівнем знань української мови, 85 % хотіли б його підвищити. Лише 

13 % респондентів такого бажання не виявили (рис. 2.3). Дещо більше 

половини опитаних (61 %) планують отримати додаткові знання з української 

мови ближчим часом. Четверта частина респондентів таких планів на 

найближчий час не має (24 %), 14 % учасників опитування не визначились з 

цього питання.  

 

Рис. 2.3. Розподіл відповідей респондентів на запитання: "Чи хотіли б Ви 

підвищити свій рівень знань української мови?" (у % до всіх опитаних) 

 

Майже половина респондентів виявили бажання самостійно 

підвищувати свій рівень знань з української мови (46 %). Рівно стільки ж 

(46 %) зазначили, що хочуть це зробити через заклад, який надає такі 

послуги.  

За власний рахунок отримувати додаткові знання з мови готові 

сьогодні 27 % опитаних. Половина ж учасників опитування (59 %) сьогодні 

не бажають витрачати власні кошти на це. 14 % респондентів вагались з 

відповіддю на це запитання. 

Найбільш прийнятними формами отримання додаткових знань з 

української мови для учасників опитування виявились інтернет-
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курси/дистанційне навчання (51 %), безкоштовні курси за місцем роботи 

(44 %) та безкоштовні тренінги інтернет-програми (40 %). Третина 

респондентів (33 %) готові використовувати програми для самостійного 

вдосконалення знань з української мови (рис. 2.4). 

 

 

Рис.2. 4. Розподіл відповідей респондентів на запитання: "Які форми 

отримання додаткових знань з української мови були б для Вас найбільш 

прийнятними?" (у % до всіх опитаних) 

 

На думку респондентів, послуги з підвищення рівня знань з української 

мови можуть надавати, у першу чергу, заклади вищої освіти відповідного 

профілю або ті, де є кафедри української мови (63 %), а також спеціально 

створені державні установи (46 %). Третина опитаних вказали, що 

надавачами таких послуг можуть бути приватні особи, які мають відповідну 

освіту (36 %), 27 % зазначили, що в цій ролі може бути будь-який заклад 

вищої освіти (рис. 2.5). 



122 

 

 

Рис. 2.5. Розподіл відповідей респондентів на запитання: "Хто, на Вашу 

думку, може надавати послуги з підвищення рівня знань з української мови?" 

(у % до всіх опитаних) 

Під час опитування респондентам було запропоновано оцінити рівень 

володіння українською мовою свій власний та своїх колег. За отриманими 

результатами він виявився достатньо високим. 90 % опитаних уважають, що 

вільно володіють українською мовою, 70 % респондентів зазначають такий 

же рівень володіння мовою своїх колег. Лише незначна частина учасників 

опитування (3 %) відзначили низькі оцінки для колег і ніхто не вважає 

низьким свій рівень (0 %) (рис. 2.6).  

 

Рис.2. 6. Порівняльний розподіл відповідей щодо рівня володіння 

українською мовою (у % до всіх опитаних) 
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Більше половини респондентів (60 %) вважають інформаційний простір 

свого міста/району українськомовним, третина опитаних (35 %) 

дотримуються протилежної думки.  

Відповідаючи на запитання стосовно того, яку мову респонденти 

вважають рідною для себе, а яку для своїх батьків, вони переважно вказали 

українську мову і для себе, і для батьків (86 % та 74 % відповідно). П’ята 

частина учасників опитування (22 %) зазначили, що рідною мовою їх батьків 

є інша мова, а саме, російська (рис. 2.7). 

 

Рис. 2.7. Порівняльний розподіл відповідей респондентів на запитання: "Яку 

мову Ви вважаєте рідною для …?" (у % до всіх опитаних) 

Під час опитування було з’ясовано, якою ж мовою сьогодні 

респонденти здебільшого отримують інформацію з різних джерел. Основною 

мовою, за результатами дослідження, є українська мова. А саме, з 

друкованих видань – 76 % респондентів отримують інформацію державною 

мовою, з радіо – 73 %, з телебачення – 69 %, з інтернету – 41 %. Рівною 

мірою отримують інформацію українською та російською мовами 32 % 

опитаних з інтернету, чверть (26 %) з телебачення. Виключно російською 

мовою 32 % респондентів отримують інформацію з інтернету, з радіо 

інформація російською мовою на отримується взагалі (0 %) (рис. 2.8). 
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Якщо респонденти можуть обирати мову отримання інформації з 

різних джерел, то перевага так само здебільшого надається українській мові: 

з друкованих видань – 67 %, з радіо – 63 %, з телебачення – 58 %, з інтернету 

– 51 %. Для третини учасників опитування (31 %) переважною під час 

отримання інформації з інтернету є російська мова (рис. 2.9). 

 

Рис. 2.8. Розподіл відповідей респондентів на запитання: "Якою мовою Ви 

сьогодні здебільшого отримуєте інформацію з …?" (у % до всіх опитаних) 
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Рис. 2.9. Розподіл відповідей респондентів на запитання: "Якій мові Ви 

надаєте перевагу під час отримання інформації з ...?" (у % до всіх опитаних) 

 

Для спілкування в родині половина опитаних (52 %) використовують 

українську мову. Російська мова є переважною для чверті респондентів 

(27 %). У залежності від ситуації або українською, або російською в родині 

спілкуються 21 % учасників дослідження. З друзями/знайомими українською 

мовою спілкуються 43 % опитаних, російською – 27%, і російську, і 

українську, в залежності від ситуації, використовує майже третина 

респондентів (30 %) (рис. 2.10). 

Для офіційного спілкування на роботі/за місцем навчання та під час 

розмов з відвідувачами організації респонденти надають перевагу 

українській мові (72 % та 76 % відповідно). Російська мова в таких випадках 

майже не використовується: 3 % для спілкування з колегами на роботі/за 

місцем навчання, 1 % під час розмов з відвідувачами організації. У 

залежності від ситуації або українською, або російською для спілкування на 

роботі/за місцем навчання та під час розмов з відвідувачами організації 

користується чверть респондентів (25 % та 22 % відповідно) (рис. 2.10). 
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Рис. 2.10. Розподіл відповідей респондентів на запитання: "Яку мову Ви 

частіше використовуєте для спілкування ..."(?" (у % до всіх опитаних) 

 

За результатами проведеного дослідження, на думку респондентів, 

інформаційний продукт сьогодні на телебаченні, радіо та в друкованих 

виданнях є більш якісним українською мовою (88 %, 89 % та 87 % 

відповідно). Російська мова була зазначена лише в 11 % відповідей. З 

приводу інтернет видань думки опитаних розділились: для 47% більш якісно 

подається інформація українською мовою, для 45 % - російською мовою. 

Дехто з респондентів указував іншу мову, а саме англійську (рис. 2.11). 

Під час здійснення певних операцій з технічними засобами (банкомат, 

інтернет-сторінки, мобільні додатки тощо) 81 % респондентів обирають 

українську мову, 14 % надають перевагу російській мові, англійська мова є в 

пріоритеті для 5 % опитаних. 
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Рис. 2.11. Розподіл відповідей респондентів на запитання: "Як Ви вважаєте, 

якою мовою інформаційний продукт на сьогодні є більш якісний на…"(?" 

(у % до всіх опитаних) 

 
Яким є сьогодні стан державної мови в Україні? На думку половини 

опитаних учасників дослідження (50 %), українська мова сьогодні є захищеною. 

Третина респондентів дотримуються протилежної думки (38 %) (рис. 2.12). 

 

Рис. 2.12. Розподіл відповідей респондентів на запитання: "Яке з 

висловлювань найбільш влучно відображає Вашу думку стосовно 

нинішнього стану державної мови в Україні"(?" (у % до всіх опитаних) 
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66 % учасників опитування вважають, що держава сьогодні має 

позитивний вплив на розвиток державної мови в Україні. Лише 10 % 

відзначили негативний вплив. Значна частина респондентів (24 %) не змогли 

однозначно визначити вплив держави на розвиток мови. 

Щодо існування загроз для розвитку державної мови сьогодні відповіді 

респондентів розділились. Для 48 % такі загрози існують, З0 % опитаних так 

не вважають. Ще майже чверть (22 %) не мають визначеної думки з цього 

питання (рис. 2.13). 

 

Рис. 2.13. Розподіл відповідей респондентів на запитання: "Чи існують в 

даний час загрози для розвитку державної мови"(?" (у % до всіх опитаних) 

Основними загрозами для розвитку державної мови респонденти вважають 

відсутність цілеспрямованої державної мовної політики (39 %) та зневажливе 

ставлення до використання української мови в побуті/у повсякденному 

спілкуванні (33 %). Чверть опитаних зауважують, що недостатньо уваги 

приділяється питанням патріотичного виховання в сім’ї (26 %). Воєнні дії в 

державі, відсутність можливості проведення державної мовної політики на 

непідконтрольних Україні територіях також є однією з основних загроз для 

розвитку мови в державі для 26 % учасників дослідження (рис. 2.14). 
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Рис. 2.14. Розподіл відповідей респондентів на запитання: "Якщо так, то у 

чому полягають ці загрози"(?" (у % до тих, хто відповіли) 

 

На думку 60 % респондентів, українська мова сьогодні в Україні 

в цілому є престижною. Негативно оцінили престиж державної мови в 

Україні лише 11 % опитаних. Дещо менше, але так само достатньо 

престижною українську мову вважають респонденти в регіоні, де 

проживають (54 %). Третина опитаних не змогли надати однозначні відповіді 

з цього питання (рис. 2.15). 
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Рис. 2.15. Розподіл відповідей респондентів на запитання: "Оцініть престиж 

української мови сьогодні ...?" (у % до всіх опитаних) 

 
Майже половина респондентів (48 %) зазначають, що сьогодні існує 

необхідність у здійсненні ребрендингу мови (зміна усталеного образу та 

сприйняття). На думку 27 % опитаних, у цьому немає потреби. Ще чверть 

учасників дослідження (25 %) не мали однозначної відповіді щодо 

здійснення ребрендингу мови. 

Найбільш ефективними способами популяризації української мови 

серед населення сьогодні, за результатами опитування, є використання ЗМІ 

та Інтернет (66 %), підтримка сучасних молодіжних заходів з використанням 

українських традицій (фестивалів, конкурсів тощо) (52 %), а також 

формування позитивного ставлення української спільноти до власної мови 

(52 %). 40 % респондентів ефективним способом вважають створення 

вітчизняних сучасних, яскравих фільмів. Майже третина опитаних (30 %) 

зазначили поширення книжок українською мовою (рис. 16.) Такі способи, як 

проведення заходів на кшталт написання Всеукраїнського диктанту 

національної єдності (16 %) та сприяння у задоволенні мовних потреб 
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українців за кордоном, (14 %) респонденти вважають малоефективними 

(рис. 2.16). 

 

Рис. 2.16. Розподіл відповідей респондентів на запитання: "Які способи 

популяризації української мови серед населення, на Ваш погляд, сьогодні є 

найбільш ефективними?" (у % до всіх опитаних) 

 
За результатами дослідження третина респондентів (32 %) вважає 

політику держави щодо підтримки (використання) державної мови 

громадянами України недостатньою. Лише чверть (26 %) указали на 
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достатність такої політики з боку держави. Майже половина опитаних (42 %) 

взагалі не змогли визначитися з цього питання. 

Які ж заходи з боку держави необхідно зробити для поширення 

використання української мови громадянами України в усіх сферах 

суспільного життя? До першочергових заходів респонденти віднесли такі: 

запобігання зневажливому ставленню до української мови в засобах масової 

інформації України та за її межами (63 %), запровадження обов’язкового 

ділового спілкування українською мовою в органах влади (53 %), 

удосконалення системи підготовки фахівців з української мови (43 %). 

Третина опитаних акцентували увагу на державній підтримці розвитку 

українськомовного кіно та запровадженні системи вивчення української мови 

за єдиними стандартами, починаючи з дошкільних установ (37 % та 37 % 

відповідно). Ще третина (33 %) вважає за необхідне запровадження 

обов’язкового спілкування на державних підприємствах українською 

мовою (рис. 2.17). 

Основною проблемою в реалізації мовної політики України 

респонденти вважають штучну заполітизованість та емоційну 

перевантаженість питання функціонування української мови в Україні, 

внаслідок чого мова використовується як інструмент політичної боротьби та 

є предметом маніпуляцій (62 %). Половина опитаних до основних проблем 

також віднесли збереження у свідомості значної кількості громадян 

негативних стереотипів щодо статусу і місця української мови суспільному, 

культурному житті та втрату мовної ідентичності населення при переїзді у 

великі міста й асиміляція їх у російськомовному середовищі (53 % та 50 % 

відповідно). Також до важливих проблем мовної політики нашої держави 

учасники дослідження віднесли відсутність цілісного українського мовно-

культурного простору (47 %) та низький рівень володіння державною мовою 

серед представників національних меншин, що не дозволяє їм належно 
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реалізовувати свої права та інтегруватися в українське суспільство (43 %) 

(рис. 2.18). 

Рис. 2.17. Розподіл відповідей респондентів на запитання: "Які заходи, на 

Ваш погляд, з боку держави необхідно зробити для поширення використання 

української мови громадянами України в усіх сферах суспільного життя?" 

(у % до тих, хто відповіли) 
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Рис. 2.18. Розподіл відповідей респондентів на запитання: "На Вашу думку, 
які основні проблеми в реалізації мовної політики України?" (у % до всіх 

опитаних) 
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Більшість респондентів переконані, що успішному функціонуванню 

української мови може сприяти поширення знань про українську мову та її 

роль у розвитку української та європейської культури (76 %). Також, на 

думку опитаних, цьому має сприяти організація та робота курсів з 

підвищення грамотності усного й писемного мовлення відповідно до вимог 

українського правопису (56 %) та запобігання калькуванню з російської мови 

(52 %). Не менш важливим є зміцнення поваги до діалектів та говірок 

української мови, запобігання їхньому зникненню (37 %) і ребрендинг мови 

(зміна усталеного образу та сприйняття) (35 %). 

55 % респондентів ідентифікують себе сьогодні з українцями, 18 % - з 

сім’єю, 14 % уважають себе європейцями. Лише 2 % опитаних ідентифікують 

себе з громадою (рис. 2.19). 

Рис.2.19. Розподіл відповідей респондентів на запитання: "З ким Ви себе 
ідентифікуєте?" (у % до всіх опитаних) 

 
Злагода і єдність у суспільстві сприяють подальшому успішному 

розвитку країни. Що ж є запорукою єдності та злагоди в українському 

суспільстві? На думку респондентів, це, перш за все, усвідомлення всіма 

громадянами своєї відповідальності за майбутнє України (79 %), а також 

зростання національної самосвідомості громадян (59 %), розуміння всіма 

громадянами необхідності захисту і збереження суверенітету України (57 %) 
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та високий матеріальний добробут більшості населення (50 %). Ще 41 % 

опитаних уважають, що необхідною умовою єдності та злагоди в нашому 

суспільстві повинна стати професійно потужна і високоморальна політична 

еліта як державний авторитет для населення України (рис. 2.20). 

 

Рис.2. 20. Розподіл відповідей респондентів на запитання: "Як Ви вважаєте, 

якою мовою інформаційний продукт на сьогодні є більш якісний на…"(?" 

(у % до всіх опитаних) 

 

Проведене опитування дозволяє зробити висновки, які доцільно 

врахувати у визначенні підходів до формування та реалізації мовної 

політики, встановлення орієнтирів, запровадження першочергових заходів 
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для популяризації та вивчення української мови відповідно до реальних 

потреб різних категорій громадян. Зазначимо основні. 

1. Учасники опитування переважно задоволені своїм рівнем знань 

української мови. Незважаючи на це, значна більшість хотіли б його 

підвищити. Половина опитаних планують отримати додаткові знання з 

української мови найближчим часом. Підвищувати свій рівень знань з 

української мови респонденти збираються як самостійно, так і через заклади, 

які надають такі послуги. За власний рахунок отримувати додаткові знання з 

мови готові чверть опитаних, половина ж сьогодні не мають бажання та 

можливості витрачати на це власні кошти.  

2. Найбільш прийнятними формами отримання додаткових знань з 

української мови є інтернет-курси/дистанційне навчання, безкоштовні курси 

за місцем роботи, безкоштовні тренінги інтернет-програми, програми для 

самостійного вдосконалення знань з української мови. Послуги з підвищення 

рівня знань з української мови можуть надавати, на їх переконання, заклади 

вищої освіти відповідного профілю або ті, де є кафедри української мови, 

спеціально створені державні установи або ж приватні особи, які мають 

відповідну освіту. 

3. Інформаційний простір свого міста/району респонденти вважають 

здебільшого українськомовним, третина опитаних дотримуються 

протилежної думки. Рідною мовою для себе і для своїх батьків переважно 

вказано українську, проте п’ята частина учасників опитування вважають 

рідною мовою своїх батьків іншу, а саме російську. 

4. Основною мовою отримання інформації з різних джерел, за 

результатами дослідження, є українська мова. Третина респондентів 

однаковою мірою отримують інформацію українською та російською мовами 

з інтернету, чверть з телебачення. Разом з тим третина опитаних отримують 

інформацію з інтернету виключно російською мовою. 
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5. Респонденти вважають, що інформаційний продукт сьогодні на 

телебаченні, радіо та в друкованих виданнях є більш якісним українською 

мовою. В інтернет виданнях інформація якісно подається як українською, так 

і російською мовами. Незначна частина респондентів вказували іншу мову, а 

саме англійську. 

6. Основними загрозами для розвитку державної мови респонденти 

вважають відсутність цілеспрямованої державної мовної політики та 

зневажливе ставлення до використання української. Також недостатньо 

уваги, на переконання учасників опитування, приділяється питанням 

патріотичного виховання в сім’ї.  

7. У цілому українська мову сьогодні вважають престижною, проте 

майже половина респондентів вказують на необхідність здійснення її 

ребрендингу (зміни усталеного образу та сприйняття).  

8. Серед основних проблем реалізації мовної політики України – 

штучна заполітизованість та емоційна перевантаженість питанням 

функціонування української мови в Україні, внаслідок чого мова 

використовується як інструмент політичної боротьби та є предметом 

маніпуляцій.  

 

Висновки до другого розділу 

1. Складність мовних відносин на території сучасної України постала 

не спонтанно, адже саме трагічна історія Української держави обумовила 

його гостроту і в сучасній Україні: ухвали сейму Речі Посполитої, царські 

укази, постанови Австро-Угорської імперії про заборону українськомовних 

шкіл, церковних служб, книжок, театральних вистав, преси тощо; радянські 

постанови й розпорядження про обмеження сфери використання української; 

офіційна двомовність УРСР, яка на практиці стала російською одномовністю 

та ін. 
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2. Питання повноцінного функціонування української мови як 

державної в комунікативному просторі України й досі залишається 

актуальним, адже історією нашої країни доведено, що двомовність 

гармонійною бути не може – вона є певною нестійкою рівновагою, яка 

згодом або перетвориться на одномовність, або призведе до розпаду держави 

через міжмовний конфлікт. Тому консолідуючу функцію в суспільстві має 

виконувати мова, котра є спільною для всіх членів суспільства – державна 

мова.  

3. Сьогодні, незважаючи на значні прогресивні зрушення в регулюванні 

мовних відносин, важливим є усвідомлення того, що російсько-українська 

війна триває. Нинішня напруга в протистоянні захисників державної мови із 

пропагандистами "русского мира" ще раз переконує, що українська мова як 

державна є складником національної безпеки. Її перемога в цій боротьбі 

забезпечить збереження державного суверенітету України, у разі ж перемоги 

російської мови Україна знову повернеться до стану колонії Російської 

імперії. 

4. До власне українських проблем утвердження й захисту державної 

мови та врегулювання мовних відносин сьогодні додаються питання 

експансії мов міжнародного спілкування – так званого "мовного аспекту 

глобалізації", які теж варто брати до уваги під час формування та реалізації 

державної мовної політики. 

5. Під час узагальнення зарубіжного досвіду провадження мовної 

політики з’ясовано, що є країни, які не потребують регулювання мовних 

відносин; є такі, де мовний режим регулюється звичаєм, або традицією; є 

країни, які провадять виважену, системну, іноді жорстку мовну політику і 

статус державної мови яких гарантується й охороняється законом.  

6. В унітарних монархічних державах, де не доводиться забезпечувати 

відповідний правовий режим для функціонування державної мови, 

наприклад, у Норвегії, Швеції, Данії, Нідерландах та ін., переважну більшість 
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населення становлять представники однієї титульної нації, і, традиційно та 

логічно, застосовується мова виключно цієї нації. У поліетнічних та 

багатонаціональних країнах, а таких значно більше, відповідно до 

цивілізаційних стандартів державною, або офіційною, визнається мова 

титульної нації. У країнах, де титульні мови формального офіційного статусу 

не мають, наприклад, чеська в Чехії, англійська у Великобританії і в США, 

німецька у ФРН, грецька в Греції, угорська в Угорщині, італійська в Італії, 

шведська у Швеції, важливим показником оприявлення її реального статусу є 

вживання в юридичних актах поняття "іноземна мова". 

7. Основними складовими провадження державної мовної політики в 

різних країнах світу є такі: дотримання загальноєвропейських засад щодо 

розвитку мов, постійне вдосконалення національного мовного законодавства, 

неупереджене функціонування національних інститутів розвитку та захисту 

державної мови, квотування медіапростору, а також активна участь 

громадськості в її захисті та загальний рівень національної свідомості й 

культури.  

8. Проведене автором опитування дозволяє сформулювати певні 

висновки, які доцільно використати під час вироблення підходів до 

вдосконалення формування та реалізації мовної політики: 

– загалом визнаючи свій рівень володіння державною мовою 

задовільним, переважна більшість опитаних усвідомлює необхідність у 

постійному підвищенні рівня своєї мовно-комунікативної компетентності;  

– у цілому українська мову як державну сьогодні вважають затребуваною 

та престижною, проте майже половина респондентів вказують на необхідність у 

здійсненні її ребрендингу (зміни усталеного образу та сприйняття); 

– визнаючи в цілому інформаційно-комунікаційний простір України 

українськомовним, основними загрозами для розвитку державної мови 

респонденти вважають відсутність цілеспрямованої державної мовної 

політики та зневажливе ставлення до використання української як державної.  
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РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ РЕАЛІЗАЦІЇ 

ДЕРЖАВНОЇ МОВНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ  

 

3.1. Обґрунтування підходів до вдосконалення механізмів реалізації 

мовної політики 

 

Аналіз представлених у попередніх розділах державно-правових засад 

провадження державної мовної політики України, її структурно-

функціонального забезпечення, власного історичного становлення, 

зарубіжного досвіду регулювання мовних відносин, а також певних реакцій 

суспільства на сучасний стан реалізації державної мовної політики в Україні 

дає підстави для узагальнення проблем і недоліків сучасної державної мовної 

політики. Систематизуємо основні недоліки в розрізі конкретних механізмів 

реалізації державної мовної політики (нормативно-правового, 

організаційного, соціального) для обґрунтування підходів для вдосконалення 

їх на різних рівнях управління. 

Нормативно-правовий механізм. Серед основних протиріч, які виявлені 

в нормативно-правовому забезпеченні державної мовної політики України, 

попри достатню законодавчу базу для її провадження, – декларативність 

певних положень та засад без розроблення відповідних методів для 

практичної реалізації. Це стосується і контролю за дотриманням мовного 

законодавства в різних сферах життєдіяльності, й організації мережі мовних 

курсів для різних категорій населення, і проведення реальних заходів 

популяризації української мови як державної та ін.  

Для ілюстрації сказаного проаналізуємо документ, який був прийнятий 

два роки тому – розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 липня 

2019 № 596-р, яким ухвалено Стратегію популяризації української мови до 

2030 року "Сильна мова – успішна держава" (далі – Стратегія) [113]. Метою 

Стратегії є забезпечення єднання українського суспільства та зміцнення його 
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української ідентичності, утвердження української мови на всій території 

України. На підставі цього документа було розроблено навіть відповідний 

план заходів для реалізації першого етапу (до 2022 р.) Стратегії. Одним із 

головних завдань, прописаних у Стратегії, є забезпечення можливості 

вивчення української мови шляхом проведення курсів та через онлайн-

платформи, мобільні додатки та інші форми дистанційного навчання. Однак, 

як зазначено вище, досі ця норма не виконується, і це попри те, що в 

преамбулі самої Стратегії подаються результати проведених досліджень, у 

яких окреслено дві головні причини низького рівня володіння державною 

мовою значної частини населення України, а саме:  

– держава не створила належних умов для вивчення державної мови 

особам, які не мали можливості вивчити її під час здобуття освіти; 

– значна частина інформації надходить до населення іншими мовами.  

Для переведення досконалих декларативних норм у практичну 

площину вважаємо, що Стратегія популяризації української мови до 2030 

року "Сильна мова – успішна держава" повинна, зрештою, набути вигляду 

Державної програми сприяння опануванню державної мови з відповідним 

фінансовим та організаційним забезпеченням. На підтвердження 

актуальності та своєчасності зазначеного вказує той факт, що 19 травня 2021 

р. Кабінет Міністрів України на засіданні схвалив Концепцію Державної 

цільової національно-культурної програми забезпечення всебічного розвитку 

і функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного 

життя на період до 2030 року. Уповноважений із захисту державної мови 

В. Кремінь зазначив, що прийняття цього документа є надзвичайно важливим 

кроком для ухвалення визначеної Законом України "Про забезпечення 

функціонування української мови як державної" Державної цільової 

програми з розвитку та опанування української мови. Разом з тим фахівці 

песимістичні щодо чергового документа, який залежить від політичної волі, 

яка поки що надто слабка.  

https://zakon.rada.gov.ua/go/596-2019-%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/go/596-2019-%D1%80
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На нашу думку, такі програми в контексті патріотичного виховання та 

громадянської освіти мають бути ухвалені на всіх рівнях управління. Саме на 

їхню підтримку і повинен бути спрямований фінансовий ресурс реалізації 

державної мовної політики в Україні. До того ж типові програми можуть 

бути рекомендованими для ухвалення й місцевим органам влади, що є 

набагато ефективніше, бо кожна громада через різні причини вирізняється з-

поміж інших, має свої традиції, потреби, проблеми для вирішення, що, 

зрештою, й повинно бути відображене в місцевих програмах популяризації 

державної мови, громадянської освіти та патріотичного виховання.  

Отже, для вдосконалення саме нормативно-правого механізму 

реалізації державної мовної політики України пропонуємо використати 

програмно-цільовий підхід, який орієнтований на визначення і досягнення 

конкретних результатів.  

Програмно-цільовий підхід у державному управлінні – це спосіб 

реалізації державної політики, який пов'язує цілі політики (плани, проєкти) з 

ресурсами за допомогою цільових програм. Такі програми створюються для 

ефективного вирішення завдань у галузі державного, економічного, 

екологічного, соціального і культурного розвитку відповідно до визначених 

цілей. Програмно-цільовий підхід у державному управлінні охоплює такі 

етапи і дії:  

– структурування проблеми, тобто поділ її на підпроблеми;  

– визначення конкретних заходів щодо реалізації підпроблем, що дає 

змогу сформувати програму вирішення проблеми;  

– оцінку пріоритетності й послідовності програмних заходів, а також 

розподіл ресурсів між ними;  

– розробка механізму управління виконанням програми для вирішення 

проблеми;  

– створення організаційної системи управління програмою; 
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– використання на різних етапах реалізації програми широкою спектру 

сучасних аналітичних і проєктних засобів. 

На рівні держави з її владними повноваженнями програмно-цільовий 

підхід надає можливості централізації, більшої обґрунтованості та контролю 

використання ресурсів для стабілізації і розвитку соціально-економічних 

процесів, координації діяльності органів державної влади для пріоритетного 

вирішення певних проблем, подолання наслідків кризи та попередження 

такої ситуації в майбутньому [31]. 

Програмно-цільовий підхід до забезпечення розвитку й популяризації 

державної мови в контексті громадянської освіти можна визначити як 

сукупність цілеспрямованих, взаємоузгоджених між собою заходів, що 

можуть втілюватися через окремі проєкти або програми, мають чіткі терміни 

виконання та спрямовані на досягнення конкретної довгострокової 

стратегічної мети – забезпечення єднання українського суспільства й 

зміцнення його української ідентичності, утвердження української мови на 

всій території України. Результативність досягнення мети оцінюватиметься 

на основі визначених кількісних та якісних показників  

Зупинимось детальніше на практичних рекомендаціях для місцевих 

органів влади щодо складання проєктів або програм популяризації державної 

мови на основі програмно-цільового підходу. В узагальненому вигляді 

проєкти складаються з процесів – серії логічно упорядкованих дій, які ведуть 

до результату. На думку А. Чемериса, управління проєктами – це процес 

інституціалізації в програмно-цільовий формат способів втручання 

державних органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування в 

соціальну дійсність з метою розв’язання публічних проблем [132]. Тобто, як 

стверджує М.Бриль, ключовим є те, що в результаті реалізації проєктів в 

умовах обмеженого часу та ресурсів створюються унікальні продукти або 

послуги, які не розроблялися раніше [15]. 



145 

 

Усе це стосується і розробки місцевих програм/проєктів популяризації 

державної мови в контексті громадянської освіти. Так, застосовуючи 

методику керування проєктним циклом, яка прийнята Європейською 

комісією в 2004 р., М. Бриль пропонує проєктний цикл розглядати з 6-ти 

етапів: програмування, ідентифікація, формулювання, фінансування, 

упровадження, моніторинг та оцінка. Візьмемо за основу таку методику для 

алгоритму укладання типового місцевого проєкту/програми з метою 

популяризації державної мови.  

 

1. На етапі програмування з’ясовується ситуація та визначається 

проблемне поле, яке має бути вирішеним у форматі проєкту. Для цього 

необхідно здійснити огляд соціально-економічних показників на місцевому 

рівні, визначити чіткі та зрозумілі аргументи на користь обраної для проєкту 

проблеми, а також перешкоди та можливості розвитку з урахуванням 

попереднього досвіду вирішення проблеми і пріоритетів громади.  

 

2. У процесі ідентифікації формулюються ідеї (варіанти) щодо 

вирішення визначеної на попередньому етапі публічної проблеми, 

відбувається відбір, визначається мета і завдання. Останні мають бути 

пов’язаними з місцевими стратегіями й актуальними, досяжними 

(здійсненними) і сталими (підтримуватися після завершення проєкту). 

Основним документом на цьому етапі є технічне завдання.  

 

3. На етапі формулювання визначена в процесі ідентифікації ідея 

перетворюється безпосередньо на проєкт. Проводиться перевірка досяжності 

та стійкості результатів заходів, визначаються ризики та припущення. На 

основі плану заходів, дій і графіка робіт, з урахуванням часу, ресурсних 

обмежень і вимог до якості розраховується бюджет проєкту. Етап 

формулювання завершується підготовкою документів з аналізу ситуації, 
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зазначаються джерела фінансування та обсяги, визначаються відповідальні 

особи за виконання тощо. 

 

4. На етапі фінансування відбувається розгляд розробленої на 

попередньому етапі проєктного циклу проєктної пропозиції та приймається 

відповідне рішення про затвердження проєкту.  

 

5. Найбільш важливим є етап упровадження, оскільки забезпечує 

досягнення запланованої користі, складається з трьох основних стадій: 

початкової, виконання робіт і заключної.  

 

6. На останньому етапі проводиться моніторинг та оцінювання, що 

дозволяє здійснювати систематичний і постійний збір, а також аналіз 

управлінської інформації стосовно витрат, використання ресурсів, виконання 

робіт, прогресу, досягнення результатів, управління ризиками для сприяння 

ефективному прийняттю рішень з метою вчасного й якісного завершення 

проєкту. На основі здійсненого моніторингу, у разі необхідності, 

відбувається повернення до етапу ідентифікації з метою корегування 

проєктних ідей та подальших кроків упровадження. Обов’язкова умова 

такого підходу, на думку фахівців, – вимірюваність результатів і 

представлення їх у вигляді індикаторів, якісних та кількісних показників. 

Зауважимо щодо індикаторів та показників популяризації української мови: 

це питання потребує окремого дослідження. 

Такий проєктний цикл повністю відповідає програмно-цільовому 

підходу і дозволяє укласти примірні рекомендації для місцевих органів влади 

для проведення кожного етапу в рамках підготовки типового 

проєкту/програми популяризації державної мови в контексті громадянської 

освіти та патріотичного виховання. 
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Таблиця 3.1. 

 

Орієнтовний проєктний цикл в рамках підготовки програми 

 
Етап проєктного циклу Рекомендації щодо проведення 

Програмування Проведення різного виду соціологічних досліджень, 

опитувань, широке обговорення в громаді основних проблем 

та з’ясування мовних потреб різних категорій громадян; 

узагальнення перехресних проблем (сімейного, патріотичного 

виховання, громадянської освіти тощо); вивчення досвіду 

подібних проєктів в інших громадах та ін. 

Констатація, в рамках якої суспільної проблеми буде 

працювати програма, пошук зацікавлених сторін у 

реалізації програми 

 

Ідентифікація Проведення SWOT-аналізу: аналіз сильних і слабких сторін 

громади в регулюванні мовних проблем; з’ясування того, 

які якості потрібно нарощувати і розширювати, а які 

тенденції в процесі розвитку потребують корегування. 

Дослідження зовнішніх факторів дає можливість виявити 

шанси та ризики, які можуть вплинути на майбутнє 

громади в контексті реалізації основних заходів програми, 

а також можливість спрогнозувати можливу реакцію 

громади на ті або інші виклики. 

 

Формулювання Розробка плану основних заходів, робіт, дій залучення 

зацікавлених сторін, обговорення умов участі та взаємодії, 

чітке визначення виконавців та опис очікуваних 

результатів 

 

Фінансування Розглянути можливість співфінансування різними 

донорами 

  

Упровадження Реалізація всіх етапів програми 

 

Моніторинг та оцінка Обов’язкова системність у здійсненні моніторингу, за 

необхідності, відбувається повернення до етапу  

ідентифікації з метою корегування проєктних ідей 

 

 

Узагальнивши нечисленні на сьогодні концепції програм у цьому 

напрямі для органів місцевого самоврядування, здебільшого спираючись на 

досвід Київської міської ради, подаємо приклад типового проєктного листка 

програми популяризації української мови як державної на місцевому рівні. 
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Таблиця 3.2. 

Приклад типового прєктного листка програми популяризації української 

мови як державної (місцевий рівень) 

Стратегічна мета Розширення функцій та сфер уживання державної мови, 

розвитку української культури в усіх її проявах, формування 

цілісного національного інформаційно-культурного простору, 

виховання духовності мешканців громади. 

 

Оперативна мета Розширення сфери вживання державної мови, виховання 

любові, поваги, шанобливого ставлення до неї, підвищення 

національної свідомості та патріотизму в жителів громади, 

дотримання норм законів України щодо забезпечення 

культурно-мовних прав громадян. 

 

Завдання – визначення та здійснення заходів для стимулювання 

ґрунтовного вивчення української мови; 

– створення умов для вивчення української мови жителями 

громади з числа національних меншин; 

– сприяння поширенню теле- і радіопрограм, які пропагують 

високі досягнення української культури, вплив досконалого 

знання української мови на професійну майстерність, знання з 

історії України та її видатних діячів, влив їх на розвиток 

духовності .особистості  

 

Назва Популяризація державної мови в контексті громадянської освіти 

 

Цілі проєкту Утвердження інтенції жителів громади до усвідомленого 

послугування українською мовою як державною, незалежно від 

мовленнєвої ситуації, як важливим чинником ідентифікації себе 

українцем-громадянином 

 

Територія впливу  

 

Орієнтовна кількість   

 

Стислий опис 

проєкту 

Основні вектори та напрями розвитку української мови та 

формування національного патріотизму в громаді: 

– діловодство та ділове мовлення, 

– громадське життя, 

– засоби масової інформації, 

– освіта (громадянська освіта, патріотичне виховання), 

– культура (сімейні цінності, традиції) та історична пам'ять 

 

Очікувані результати – реалізація статті 10 Конституції України щодо всебічного 

розвитку і функціонування української мови в усіх сферах 

суспільного життя громади; 

– розширення функціонування української мови у сфері освіти, 

науки, культури, засобів масової інформації, 
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–визначення їх пріоритетності та престижу серед населення 

громади; 

– стимулювання вивчення української мови учнями, студентами, 

жителями громади; 

– підтримка освітніх, мистецьких установ та організацій, 

талановитих місцевих діячів. 

 

Ключові заходи Організація різних форм опанування української мови з огляду 

на категорії громадян та можливості (курси, платформи в 

соціальних мережах, радіо-, телепередачі, дитячі табори та ін.). 

Застосування маркетингових технологій щодо популяризації 

української мови на території громади: "Моя громада 

українськомовна" (соціальна реклама, акції, топонімія тощо). 

Проведення конкурсів, виставок, фестивалів, конференцій, 

історичних реконструкцій, концертів, ярмарків , акцій 

 

Період здійснення 2021-2030 

 

Ключова вартість 

проєкту 

 

Джерела 

фінансування 

Місцевий бюджет, проєкти та програми міжнародної технічної 

допомоги  

 

Ключові потенційні 

учасники проєкту 

Органи місцевої влади, організації й установи різних форм 

власності, громадські організації, мешканці громади, інші 

зацікавлені сторони. 

 

Інше  

 

У рамках програм сприяння опануванню державної мови в контексті 

патріотичного виховання та громадянської освіти на певній території можуть 

бути використані різні організаційні форми та методи взаємодії між органами 

влади, іншими зацікавленими установами й організаціями, громадськістю, 

серед яких – конкурсні механізми [76]. Сутність конкурсних механізмів 

полягає в тому, що фінансування відбувається за умови перемоги в конкурсі, 

який проводиться за спеціальною схемою. До конкурсних належать такі 

організаційно-фінансові механізми: 

– соціальне замовлення; 

– муніципальні гранти або соціальні пропозиції; 

– субсидіювання, або державні дотації. 
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Механізм соціального замовлення передбачає формування і 

розміщення замовлення на надання послуг (проведення акцій, організація 

різних форм навчання, заходів, циклу інформаційних матеріалів, теле- й 

радіопередач з мовної тематики, виготовлення соціальної реклами, 

обговорення в соціальних мережах результати соціологічних досліджень 

тощо), перелік, зміст та обсяги яких мають бути чітко визначені відповідно 

до цілей означеної програми. Органи влади, відповідальні за розробку і 

виконання програми, формулюють це у вигляді замовлення (тендеру) і 

розміщують його на конкурсній основі. Слід зазначити, що саме конкурсні 

механізми здатні служити важливим чинником підвищення ефективності 

використання коштів у рамках конкретної програми на місцевому рівні. 

На прикладі замовлення для виготовлення зразків соціальної реклами 

щодо усвідомленого послугування громадянами українською мовою 

запропонована вище методика має такий вигляд:  

1. Цілі: 

– залучення якомога більше категорій населення та різних організацій 

до процесу реалізації програми популяризації та утвердження української 

мови; 

– якнайширше привернення уваги населення до питань усвідомленого 

послугування українською як державною в усіх сферах життєдіяльності як 

результат прояву національної ідентифікації. 

2. Процедура конкурсу: 

– проводиться раз на квартал; 

– оголошення та вимоги конкурсу публікуються в ЗМІ; 

– для розгляду поданих на конкурс робіт створюється відповідна 

комісія, до складу якої входять представники органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування, громадських організацій відповідної 

спрямованості, науковці, фахівці-журналісти (що не беруть участі в конкурсі) 

та представники інших зацікавлених інституцій; 
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– частота та тривалість засідань комісії залежить від кількості поданих 

робіт; 

– комісія періодично здійснює моніторинг дотримання умов конкурсу. 

3. Критерії оцінки матеріалів: 

– емоційна спрямованість роботи, креативність; 

– відповідність тематиці; 

– відповідність завданням; 

– форми донесення матеріалів до читача (слухача, глядача) та їх 

відповідність обраному жанру; 

– цільова спрямованість (для яких цільових аудиторій призначено). 

Водночас інколи на місцевому рівні соціальним замовленням 

помилково називають зовсім інший механізм, а саме – муніципальний грант. 

Цей метод застосовується в ситуації, коли цілі програми або інформаційної 

кампанії не визначають однозначно, які заходи краще здійснити для їх 

досягнення.  

Іноді вирішення проблем різних напрямів державної мовної політики 

дуже важко конкретизувати у вигляді окремих заходів, якщо не спиратися на 

пропозиції, проєкти та програми тих, хто цими завданнями готовий 

безпосередньо займатися. Крім того, конкретні завдання політики і заходи, 

що підтримуються державою в цьому напрямі, відповідно до визначальних 

принципів не можуть і не повинні однозначно детермінуватися ні 

теоретичними конструкціями, ні уявленнями представників влади. Ці методи 

форми і методи роботи відносно нові, проте їх активно вже використовують 

здебільшого органи місцевого самоврядування для реалізації власних 

програм популяризації державної мови. До муніципальних грантів у нашому 

контексті можна віднести замовлення на проведення фестивалів, акцій, 

тематичних таборів та ін. 

Щодо інших конкурсних механізмів (субсидування, або державні 

дотації) йдеться про діяльність видавництв дитячої літератури українською 
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мовою, продукування нерейтингових теле- й радіопередач у контексті 

громадянської освіти й патріотичного виховання для юнацтва, надання 

поштових послуг для доставки друкованих видань у сільську місцевість 

тощо. 

Таким чином, програмно-цільовий підхід, який орієнтований на 

визначення і досягнення конкретних результатів, є практичним виміром 

дієвості нормативно-правового механізму державної мовної політики.  

2. Організаційний механізм. Найбільшими недоліками структурно-

функціонального забезпечення провадження державної мовної політики 

України є, по-перше, відсутність єдиного органу влади, відповідального за 

провадження мовної політики в Україні, по-друге, надмірна розгалуженість 

та громіздкість органів публічної влади, на які покладено обов’язки 

формування та реалізації цієї політики на центральному рівні у порівнянні з 

регіональним та місцевим. Відверто кажучи, організаційний механізм 

публічного управління на нижчих рівнях майже відсутній. Іншим недоліком 

організаційного механізму є слабке інституційне представництво 

громадськості в процесі формування та реалізації мовної політки, зокрема на 

регіональному й місцевому рівнях. 

Для вдосконалення пропонуємо в рамках делегованих повноважень 

органам місцевого самоврядування чітко окреслити повноваження щодо 

провадження мовної політики, при цьому забезпечити ресурсно-фінансове 

забезпечення виконання відповідних делегованих повноважень. Для 

уможливлення повноцінної участі всіх зацікавлених сторін у формуванні та 

реалізації державної мовної політики доцільно використати досвід 

європейських країн щодо функціонування незалежних рад з координації 

певних суспільних відносин (у нашому дослідженні – мовних), до складу 

яких входять представники різних гілок влади і громадськість, такі ради не 

підпорядковуються жодній установі чи організації.  
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3. Соціальний механізм. Соціальний аспект зовнішніх і внутрішніх 

зав’язків є критерієм доцільності будь-яких управлінських рішень, що 

спонукає до активного реагування на зміни, які відбуваються в суспільстві. 

Отже, структуру органів публічної влади, які формують та реалізують мовну 

політику в державі, не можна вважати соціально нейтральною. Соціальна 

складова комплексного механізму реалізації мовної політики повинна 

забезпечувати баланс державних, суспільних та індивідуальних інтересів, 

вона знаходиться, перш за все, у площини комунікацій влади з суспільством 

як під час формування цієї політики, так і під час її реалізації, 

використовуючи різні методи, способи і технології. Сьогодні найбільшою 

проблемою є низький рівень довіри до влади як інституту, неефективність 

методів комунікації з суспільством, що унеможливлює обмін повною та 

достовірною інформацією з приводу проблем у мовній сфері. Іншим 

питанням є низький рівень мовнокомунікативної компетентності публічних 

службовців як представників влади в суспільстві, проте удосконалення 

потребують процеси та формати підвищення рівня такої компетентності не 

лише службовців, а й будь-яких представників публічної сфери за 

професійним спрямуванням.  

Для вдосконалення пропонуємо застосування технологій зв’язків з 

громадськістю в діяльності органів влади, відповідальних за провадження 

державної мовної політики, а також європейських підходів до організації 

процесу підвищення кваліфікації публічних службовців 

(людиноцентричного, компетентнісного, студентоцентрованого, професійно 

орієнтованого). 

Зв’язки з громадськістю (PR). Як підкреслює академік НАН України 

М. Жулинський, "доки українська мова не набуде статусу справжнього, 

єдинодержавного, а не декоративно-формального засобу спілкування, доти 

не подолати нам кризи національної політичної ідентичності" [22]. Як один з 

дієвих засобів всебічного просування та популяризації української мови 
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можна розглядати ефективну організацію роботи зв’язків з громадськістю, 

або PR. Це одна з функцій політичного управління, яка спрямована на 

досягнення взаємовигідних відносин між сторонами на основі пошуку 

спільних інтересів і надання повної та достовірної інформації. Діяльність PR 

має суттєвий вплив на життя суспільства в цілому, на його соціально-

психологічний і моральний портрет, тому що будь-яка нова інформація, що 

надходить від засобів масової інформації (далі – ЗМІ), відповідним чином 

типізована і несе в собі багаторазово повторювані ідентифікаційні орієнтації 

та ціннісні установки, які закріплюються у свідомості людей. 

Сьогодні в літературі налічується понад триста різних визначень 

поняття "зв’язки з громадськістю". Це і мистецтво, і наука, і практика 

досягнення соціальної гармонії, створення сприятливого соціального 

мікроклімату функціонування організації тощо [71]. На жаль, переважна 

більшість визначень має відверто оцінний, ідеологізований характер, 

прикриваючи милозвучними поняттями досить жорсткі функціональні цілі 

сучасного PR, особливо політичного. При цьому цілі PR як реальної 

комунікативної практики так чи інакше зводяться до впливу, управління 

думкою інших груп, установ або населення. 

Поряд з численними визначеннями, що детермінують РR як науку, 

практику, мистецтво, існує, на наш погляд, незаперечне визначення: Public 

Relations є об’єктивною і постійно присутньою в сучасному суспільстві 

творчою, конструктивною функцією, покликаною сприяти створенню й 

підтримці ефективної комунікації. 

Специфіка політичних PR гранично ясно була сформульована 

американським політологом Дж. Гордоном в книзі "Державне управління в 

Америці", де він відзначав, що якщо в комерційному секторі ефективність 

управління вимірюється прибутком або його відсутністю, то в державному 

управлінні – політичною підтримкою громадян або відсутністю 

такої [129]. 
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Держава, її структури мають набагато більші можливості впливу на 

громадян, у тому числі за допомогою PR, ніж комерційна фірма. Так, замість 

рівноправного діалогу, може мати місце просування з боку владних структур 

певних установок і моделей поведінки. Якщо реклама подає позитивний 

образ товару (політичного в тому числі) або послуги, то PR не тільки формує 

позитивний образ товару (в тому числі політичного), але, в першу чергу, 

виправляє сформоване з якихось причин негативне враження. 

Функції PR отримали різне тлумачення в літературі. Найбільш 

розгорнутий підхід можна знайти у С.М. Катліпа, який спробував дати 

функціональний опис сучасного РR, звівши докупи його основні функції, які 

фігурують у різних визначеннях. У результаті зауважено, що PR має 

виконувати дев’ять основних функцій, а саме: 

1) PR проводить регулярну, планову роботу, яка є складовою частиною 

менеджменту; 

2) PR має справу із взаємовідносинами організації та громадськості; 

3) PR веде моніторинг масової свідомості, думок, відносин і поведінки 

людей як усередині, так і поза організацією; 

4) PR аналізує вплив проведеної організацією політики, 

використовуваних нею процедур і дій на громадськість; 

5) PR модифікує ті чи інші елементи політики, що проводяться 

організацією, використовуються нею ті чи інші процедури й дії, якщо вони не 

конфліктують з перспективами організацій та інтересами громадськості; 

6) PR тестує і консультує впровадження нових прийомів реалізації 

визначеної організацією політики, процедур і дій, пов’язаних з іншими 

організаціями та громадськістю; 

7) PR встановлює і постійно підтримує двосторонні відносини між 

організацією і громадськістю; 

8) PR цілеспрямовано проводить необхідні зміни в думках, відносинах 

і поведінці людей усередині і поза організацією; 
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9) PR постійно впливає на нові та/або вже існуючі відносини між 

організацією та громадськістю [54]. 

Такий набір функціональних характеристик стосується зв’язків із 

громадськістю у найширшому сенсі, незалежно від сфери їх застосування, і 

може повністю бути адаптований для вирішення політичного та 

публічноуправлінського завдання – усебічного просування та популяризації 

української мови засобами PR.  

Разом з тим, крім розглянутого вище набору функцій, не менш 

важливою є протидія засобам так званого "чорного PR", який щодо мовних 

відносин найчастіше використовує жанр абсурду. Жанр абсурду 

використовується для дезорієнтації населення, і чим безглуздіша інформація, 

тим краща (з точки зору тих, хто її запускає), бо безглузду інформацію 

складно (і небезпечно) спростовувати. На певну частину громадськості вона 

може справити бажаний вплив, особливо за тих умов, якщо така інформація 

поширюється цілеспрямовано та з використанням чітких символів для 

трансляції саме на заплановану цільову аудиторію [36]. Таку інформацію 

здебільшого поширюють у вигляді чуток як особисто, так і за допомогою 

засобів масової інформації. Як, скажімо, напередодні прийняття мовного 

закону в соціальних мережах цілком серйозно обговорювалось питання "А чи 

не посадять мене за грати через те, що я розмовляю російською / угорською /, 

польською мовою на вулиці?". 

Краща протидія "чорному" PR – завчасна профілактика: взаємодія 

органів публічної влади, які опікуються мовним питанням, із засобами 

масової інформації; з населенням (у будь-якому форматі), з інформаційними 

центрами; створення та підтримка відповідного іміджу певної події (скажімо, 

не просто розміщення тексту мовного законопроєкту, а з поясненнями до 

нього зрозумілими пересічному громадянинові словами; організація виставок 

та презентацій, слухань, зборів і лекцій тощо. 

Ключовим елементом роботи з PR (як основної діяльності і як протидії 

"чорній" його версії) є вплив на стан громадської думки. Більшість акцій PR 
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проводиться з метою переконати людей змінити свою думку, сформувати 

громадську думку, якщо ж її немає, то посилити (зміцнити) наявну думку 

громадськості. 

У роботі з громадською думкою необхідно враховувати такі її 

особливості: 

– громадська думка змінюється – її недостатньо один раз сформувати, 

з нею потрібно працювати постійно; 

– потенційна цілеспрямованість поведінки громадськості 

обумовлюється реаліями дійсності (сьогодення); 

– не існує єдиної та уніфікованої широкої форми роботи з 

громадською думкою – вплив на неї повинен орієнтуватися на конкретні 

групи чи сегменти громадськості; 

– громадська думка досить часто змінюється більшою мірою під 

тиском подій, а не слів; 

– думка громадськості визначається її інтересами [за 66; 71]. 

Також варто зауважити, що для успішного прийняття рішень органами 

публічної влади всіх рівнів, потрібно знати громадську думку й адекватно 

прогнозувати реакцію населення на зміну ситуації та дії центрального та 

місцевого керівництва. Як свідчить досвід упровадження системи 

соціологічного моніторингу, приблизно в 40 % випадків громадська думка 

стосовно певних питань суттєво відрізняється від очікуваної владою [129]. 

Тому є потреба в регулярному дослідженні стану громадської думки щодо 

місцевих та загальнодержавних проблем використання державної мови, 

очікуваних способів їх розв’язання, оцінювання подій та дій керівництва у 

сфері провадження мовної політики. Усе це може забезпечити система 

соціологічного моніторингу. Регулярне дослідження реакцій населення на 

проблеми дасть змогу виявити основні закономірності у змінах соціально-

психологічного стану населення та забезпечить стійкий і адекватний 

зворотній зв’язок, адже процес під назвою "зв’язки з громадськістю" є 

неперервним (рис. 3.1). 
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Рис. 3.1 Неперервність процесу зв’язків з громадськістю. 

 

Для органів публічної влади, відповідальних за провадження державної 

мовної політики, найзручнішим і, на думку автора, найефективнішим 

способом зв’язків з громадськістю є робота із засобами масової інформації. 

При цьому слід звертати увагу на те, що мова засобів масової інформації має 

спиратись на кодекс етики журналіста, а саме: послідовність, об’єктивність, 

баланс і точність. "Помилка", – пише Дж. Герберт Альтшулл у своїй роботі 

про четверту владу, – "не визнавати, що засоби масової інформації можуть 

бути провідниками чужої ідеології" [138]. Це означає, що медіа-політика має 

значний вплив на потік випуску, стиль, мову та вибір інформації, що 

відображається або приховується (повністю або частково), а отже, має змогу 

як допомогти публічній владі у провадженні державної мовної політики, так і 

перешкоджати. Особливо гостро це відчувається сьогодні, в умовах гібридної 

російсько-української війни.  

У цьому контексті особливого значення набуває не лише законодавче 

регулювання мовних відносин, але й пропагування української мови, зокрема 

засобами зв’язків з громадськістю, що дасть змогу за допомогою 

багаторазово повторюваних ідентифікаційних орієнтирів та ціннісних 

установок зафіксувати їх у свідомості людей.  

Що відбувається 
зараз?  

Ситуаційний аналіз 

PR 

Що необхідно зробити 
зараз для досягнення 

поставленої мети?  

Стратегія і тактика 

Які результати дала 
діяльність?  

Оцінка 

Коли і яким чином 
вчинити певні дії?  

Реалізація 



159 

 

Про використання європейських підходів до організації процесу 

підвищення кваліфікації публічних службовців (людиноцентричного, 

компетентнісного, студентоцентрованого, професійно орієнтованого) як 

підходу для вдосконалення соціального механізму реалізації державної 

мовної політики буде йти мова в п. 3.3.  

 

 

3.2. Використання технологій маркетингового підходу ("мовний 

маркетинг", брендинг/ребрендинг, соціальна реклама, пабліситі) до 

мотивування населення використовувати українську мову як державну  

 

Практичний вимір визначального принципу державної мовної політики 

в Україні – "державна мова як дія, функція" – лежить у площині застосування 

з боку органів публічної влади методів мотивації громадян України до 

усвідомленого послугування українською мовою в усіх сферах 

життєдіяльності незалежно від мовленнєвої ситуації. Досягнення цієї мети 

збігається і з основним очікуваним результатом Державної стратегії "Сильна 

мова – успішна держава", серед завдань якої визначено такі: 

– мотивування населення України використовувати українську мову; 

– надання підтримки громадським ініціативам для поширення і 

популяризації української мови, підвищення престижу її використання в усіх 

сферах суспільного життя 

– проведення комплексу всеукраїнських та регіональних заходів, 

спрямованих на підтримку і популяризацію української мови та ін. [113]. 

Слід зазначити, що функція "мотивація", як і всі інші основні функції 

управління, має подвійний прояв: по відношенню безпосередньо до публічних 

службовців як представників влади, а також до об’єкта управління – 

юридичних і фізичних осіб окремої території. Відповідно в науці державного 

управління використовуються й різні тлумачення терміна "мотивація". 
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Узагальнюючи різні підходи, В. Малиновський робить висновок, що 

мотивація – це така рушійна сила, що ґрунтується на задоволенні певних 

потреб, примушуючи людину діяти з максимальними зусиллями для 

досягнення особистих чи організаційних цілей [84]. Сьогодні існує багато 

доробок науковців стосовно мотивації поведінки та діяльності людини, 

основні їх засади доцільно використовувати й під час визначення методів 

мотивування в межах предмета нашого дослідження. 

У загальному розумінні під мотивуванням населення України до 

послугування українською мовою можна розуміти створення з боку держави 

таких умов (мотивів), коли таке послугування буде не тільки вигідним чи 

необхідним, а й стане природною потребою як свідомого громадянина своєї 

країни. Стимулювання до певної діяльності – це, зокрема, визначення 

сукупності мотивів, розуміючи при цьому, що один чи декілька з них 

відіграють вирішальну роль. Ці мотиви й виступають тим спонуканням, яке 

зумовлює активність та певну спрямованість дій, у даному випадку 

опанування та безпосереднє спілкування українською як державною. 

Держава може використовувати різні методи й засоби мотивації діяльності, 

виходячи з природи правлінського впливу. 

Так, серед важелів мотивування з боку держави до вивчення, 

послугування та популяризації української мови можна назвати розробку 

стандартів, установлення певних режимів використання державної мови 

тощо. Як уже зазначалося в попередніх розділах, Національна комісія зі 

стандартів державної мови встановлює стандарти державної мови і методи 

перевірки рівня володіння державною мовою, необхідного для набуття 

громадянства чи зайняття визначених законами посад; Уповноважений із 

захисту державної мови контролює виконання мовного закону і з 16 липня 

2022 року накладатиме санкції за його порушення. Сюди слід віднести і 

встановлення мовних квот для теле- й радіоефірів, лімітування періодичної 

літератури, преси, книговидання іншими мовами тощо. Нормативні акти, які 
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не містять у собі санкцій за порушення норм (або встановлення чітких 

стандартів), не передбачають зацікавленості в їх виконанні. У цьому випадку 

процес досягнення відповідних цілей не буде результативним. Крім того, 

важливим у цьому контексті є не лише нормативне закріплення з боку 

органів влади певних засад та стандартів, а й забезпечення та створення умов 

для громадян для дотримання їх. Йдеться не лише про санкції щодо 

невиконання, хоча вони також є дієвими стимулами, а й про дотації на 

якісний дубляж у телеефірі іноземних фільмів чи синхронний сурдопереклад 

для людей з вадами слуху, зниження податків для видавництв дитячої 

літератури українською мовою чи вартості поштових послуг для доставки 

друкованих видань у сільську місцевість, організацію курсів для опанування 

українською не лише для публічних службовців, а й усіх охочих тощо. У 

Концепції Державної цільової національно-культурної програми 

забезпечення всебічного розвитку і функціонування української мови як 

державної в усіх сферах суспільного життя на період до 2030 року визначено 

такі заходи з боку держави для зміцнення державного статусу української 

мови: 

– обов’язкове використання державної мови працівниками органів 

державної влади та місцевого самоврядування під час виконання своїх 

службових обов’язків, недопущення її дискримінації; 

– відкриття мережі курсів з вивчення української мови (в тому числі 

дистанційних та онлайн-курсів) для різних категорій осіб, зокрема на 

безоплатній основі; 

– покращення якості викладання державної мови в закладах освіти; 

– запровадження іспиту на рівень володіння державною мовою, у тому 

числі сертифікаційного іспиту з української мови для іноземців, які виявили 

бажання вивчати українську мову; 

– забезпечення мовних прав закордонних українців, підтримку та 

популяризацію української мови за кордоном, зокрема створення системи 
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викладання української мови як іноземної, направлення педагогічних 

працівників для викладання у закладах освіти за кордоном української мови, 

літератури, культури, історії тощо; 

– сприяння створенню інформаційної, у тому числі медійної, 

українськомовної продукції для дітей тощо. 

Усі ці методи мотивування населення до послугування українською 

мовою як державною та її популяризаціїї можна назвати адміністративно-

правовими. 

Слід також акцентувати увагу на тому, що під час вироблення 

конкретних методів мотивації з боку органів влади важливим також є 

розуміння того, що об’єкти державної мовної політики – це, перш за все, 

конкретні громадяни різних службових статусів, представники різних 

етносів, національних менших, колективи органів публічної влади, інших 

установ та організацій. Рівень самоусвідомлення, ідентифікації з українською 

нацією громадян України іншого національного походження різний (причини 

цього проаналізовані в попередніх розділах), тому через це необхідно 

врахувати й основні засади теорій мотивації соціально-психологічного 

характеру. Зокрема до сучасних концепцій мотивації, заснованих на 

результатах психологічних досліджень, належать змістовні та процесуальні 

теорії. Змістовні теорії мотивації ґрунтуються на внутрішніх спонуканнях 

(потребах), які змушують людину діяти саме так, а не інакше, визначають 

структуру потреб людини і виявляють серед них такі, що мають пріоритетне 

значення. До таких теорій належать теорія потреб А. Маслоу, теорія двох 

видів мотивації (Х і У) Д. Мак Грегора, теорія двох мотиваційних факторів 

Ф. Герцберга та ін. Процесуальні теорії мотивації базуються на факторах 

поведінки людей з урахування їхнього сприйняття, пізнання та набутого 

досвіду. Вони зосереджуються швидше на розумових чинниках індивідів, ніж 

на їх потребах. Робиться спроба формувати чи впливати на людину 

мотиваційною дією, а не задовольняти потреби через систему стимулів або 
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винагород. Такими теоріями є теорія справедливості, теорія сподівань та ін. 

Як зазначає В. Малиновський, ці теорії не є взаємовиключними, навпаки, 

вони доповнюють і посилюють одна одну [84]. 

Уважаємо, що основні з таких засадничих теорій доцільно 

використовувати і під час вироблення соціально-психологічних важелів 

мотивації для свідомого послугування українською мовою як державною. 

Важливо враховувати й те, що людям притаманне прагнення повторення 

такої поведінки, яка асоціюється в них із задоволенням потреби, та 

уникнення такої, що призводить до недостатнього рівня задоволення 

потреби. Цей факт відомий як закон результату. Відповідно до теорії 

мотивації, з поняттями "потреба", "спонукання" тісно пов’язане поняття 

"винагорода". Винагорода – це те, що людина вважає цінним для себе, чого 

вона прагне досягти і чим хотіла б володіти. Оскільки різне розуміння 

вкладається в поняття цінностей, по-різному визначається і поняття 

винагороди [113, с. 280]. 

Отже, основними для громадян можуть стати два типи заохочень: 

внутрішні та зовнішні винагороди. Внутрішню винагороду дає сам процес 

роботи (відчуття досягнення результату, самоповаги, порозуміння, 

компетенції, спілкування в процесі роботи, ідентифікації себе як українця, 

розуміння причетності до формування політики в країні тощо). Такий ефект 

досягається за умови зміцнення відносин соціального партнерства між 

владою та громадянами в напрямі реалізації державної мовної політики. Це 

може бути об’єднання зусиль, заснування різного роду спільних дорадчих 

органів та ін. Ціннісними настановами мають стати солідарність та 

порозуміння як з боку владних структур, так і з боку громадян. Зовнішніми 

винагородами можуть бути різного роду публічні визнання, премії, місця в 

номінаціях, професійних та інших конкурсах тощо. Усі розглянуті методи 

мотивування для усвідомленого послугування державною мовою та 
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популяризації української як державної можна віднести до соціально-

психологічних. 

Слід зазначити, що більшість науковців, досліджуючи проблеми 

провадження державної мовної політики, аналізують лише державні 

регулятивні інструменти, однак цей інструментарій можна істотно 

розширити завдяки технологіям маркетингу. У такому контексті на особливу 

увагу заслуговує дослідження Л. Белея, який говорить, що маркетинговий 

підхід сьогодні треба використовувати на будь-якому етапі формування та 

реалізації мовної політики [8]. Науковець доводить: якщо розглядати мову як 

своєрідний товар, або бренд, якому віддають перевагу мовці (споживачі), то 

перед розробниками мовної політики відкривається цілий спектр методик, 

який можна ефективно застосовувати. Інструментарій маркетингу (рекламні 

кампанії, брендинг/ребрендинг, піар-технології, реклама тощо) може бути 

ефективнішим, оскільки має швидший ефект і діє на планування мовного 

престижу.  

Термін "мовний маркетинг" у широкому вжитку застосовується для 

окреслення мовних аспектів маркетингових технологій, у нашому випадку 

йдеться не про реальне функціонування мови, а про її імідж. Можна коротко 

сформулювати основні позиції, які Л. Белей пропонує для того, щоб умовно 

мова Х могла конкурувати з мовою Y: 

– для успішного просування мова Х повинна пройти ребрендинг (зміну 

усталеного образу та сприйняття): здобути імідж мови науки, поп-культури, 

високої літератури; 

– подолати стереотип упослідженої мови села і створити якісний бренд 

на мовному ринку;  

– стати успішною та упізнаваною, з нею повинна асоціюватися багата 

культура, зміст якої вона передає. 

Вибудовувати стратегію необхідно, спираючись на матеріали 

спеціалізованих досліджень. Наприклад, щоб визначити, який саме продукт 
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мовою Х слід просувати на телебаченні, можна скористатися піплметрами 

(спеціальними електронними лічильниками, які фіксують електронним 

способом номер каналу, тривалість перегляду і факт телеперегляду в 

спеціально відібраних для такого дослідження родинах). Це дає змогу 

з’ясувати, якій саме телепродукції мовою Y віддають перевагу споживачі, і 

створити конкурентну альтернативу. Поведінку потенційних "споживачів 

мови" в інтернеті можна дослідити за допомогою Google trends (цей сервіс 

збирає найчастіші запити в пошуковику вибраної країни, а також показує, 

якою саме мовою були введені запити). 

Після визначення цільової аудиторії, її культурних запитів розробники 

мовної політики, за логікою маркетингу, повинні створити конкурентні 

продукти мовою X (фільми, музика, книги, телеефір, преса, інтернет-

майданчики тощо), причому продукція мовою X може бути оперативнішою 

(переклади фільмів та книг мають з’являтися швидше, ніж мовою Y), 

якіснішою та привабливішою. В інтернеті ефективно діє цілий ряд 

інструментів SMM (від англ. Social Media Marketing), зокрема вірусна 

реклама: жарти, інтернет-меми, нестандартні рішення, що набирають 

стрімкої популярності і завуальовано рекламують певний товар або ідею. 

При цьому Л. Белей наголошує, що реклама мови X та культурних продуктів 

цією мовою повинна бути непрямою та ненав’язливою. Реклама на кшталт 

"Мова X – це круто!" буде зовсім неефективною, оскільки таким чином 

можна тільки відлякати "спожавача".  

Подібна практика може стати новим етапом в історії мовної політики, 

хоча слід зважити на те, що її втілення потребує належного забезпечення: 

нормативного, організаційного, кадрового, фінансового і т.п.; на користь 

таких досліджень говорить те, що в сучасному світі існує ціле покоління 

людей, яких по праву можна назвати брендозалежними. Саме тому детальне 

вивчення цього питання і впровадження його в будь-якій сфері є надзвичайно 

важливим. Власне створення унікального сильного образу і є основною 
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метою брендингу. Сьогодні існують уже стратегії створення бренду міст, 

регіонів, країни в цілому. 

З огляду на представлене вище, слід зазначити, що коли ми говоримо 

про українську мову, указуємо, перш за все, на те, що вона мова високої 

культури, одна і з найрозвиненіших мов Європи, багатофункціональна, 

милозвучна тощо. Разом з тим масове її сприйняття пов’язане скоріше з 

національним надбанням, мовою фольклору, традицій, звичаїв, історії, які 

треба знати, оберігати й зберігати в пам'яті. Висловлюючись маркетинговою 

термінологією, це і є її бренд сьогодні, тобто такий її унікальний усталений 

образ.  

Разом з тим усе більше людей переконані, і результати експертного 

опитування, представленого в п. 2.3. підтверджують те, що сучасна 

українська мова потребує певного ребредингу, коригувань усталеного образу. 

До тих її, безперечно значущих і визначальних, характеристик слід додати 

такий образ мови, який відповідає сучасним комунікаційним вимогам, 

практичній функціональності, зручності, відносної легкості в опануванні й 

застосуванні тощо.  

Ребрендинг – це активна маркетингова стратегія, яка включає комплекс 

заходів щодо коригування бренду зі зміною позиціювання. У цілому можна 

звести ребрендинг до базових завдань: посилити унікальність бренду, 

підвищити лояльність та залучити нових споживачів. Отже, мета 

ребрендингу української мови як державної – змінити її бренд так, щоб він 

працював ефективно, а саме:  

– масштабувати поширення української, збільшивши кількість 

активних послуговувачів; 

– оновити образ, зробивши його більш сучасним;  

– сприяти тому, щоб вона стала модною, ближчою, простішою, 

зручнішою для тих, хто нею послугується, тощо.  
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Слід визнати, що сьогодні молодь розмови про красу, милозвучність, 

солов’їність української мови уже не так тішать, дехто вважає її придатною 

лише для пісень, казок та інших видів фольклору, елементом національних 

традицій. Не применшуючи значущості цих ознак української мови, слід 

указати, що українська мова – не лише рідна для українського етносу, а є 

затребуваною громадянами держави. Усе представлене також знаходиться в 

площині реалізації одного з визначальних принципів мовної політики – "мова 

– це дія" ( не пам’ятник, якому поклоняються, і згадують сумуючи); він 

(принцип) є поштовхом для практичного виміру механізмів реалізації 

державної мовної політики.  

Як зазначає громадський активіст, укладач сучасних словників з 

української мови Т.Береза, треба, щоб українська була "на хвилі", як-то 

кажуть, у тренді, – і ось тут українська поступається своїм найбільшим 

конкурентам – російській та англійській. 

На які сильні сторони української мови слід звернути увагу 

розробникам методів мотивування населення до послугування нею в усіх 

сферах життєдіяльності. Перш за все, українська має вагому практичну 

перевагу. Наприклад, широкий пласт ужиткової лексики в російській чи 

англійській мовах вимагає двох-чотирьох слів, тоді як українською можна 

сказати стисліше, одним словом. "Українською коротше!". Так можна 

привернути увагу до української мови в суспільному мовному просторі, який 

щодня поглинається деформованими кальками та запозиченнями. Щойно 

суспільство, а зокрема молодь, зрозуміє, що українською можна сказати 

стисліше, українська мова стане моднішою, "крутішою", практичнішою.  

Отже, слогани сучасної соціальної реклами, реклами в соціальних 

мережах можуть бути такого змісту: "багата але й економна мова (тільки 

одним словом)", "українською коротше", "українською влучніше", 

"українською простіше", "українською колоритніше", "українською 



168 

 

образніше". Доцільно й подавати конкретні приклади скалькованих і 

правильних висловів, зокрема так, як представлено в таблиці 3.3 

Таблиця 3.3. 

Українською коротше, 

або гарна мова одним словом 

 

Російською 

 

Калькою  Українською 

В алфавитном порядке  у алфавітному порядку за абеткою/за алфавітом; 

 

между тем,  

тем не менее  

 

між тим, тим не менш утім, проте; 

шахматная доска  

 

шахова дошка шахівниця;  

комиссия приняла 

 решение  

 

комісія прийняла 

рішення 
комісія вирішила; 

давайте работать  

 

давайте працювати працюймо/робімо; 

с тех пор/до тех пор  

 

з тих пір/до тих пір відтоді/доти; 

тем более  

 

тим більше надто; 

возлагать надежду  

 

покладати надію сподіватись; 

в этом году  

 

в цьому році щоріч; 

сделать предложение– 

 

зробити пропозицію освідчитись; 

вынести на публику  

 

винести на загал оприлюднити; 

потерять сознание/ 

вернуться в сознание 

втратити свідомість/ 

повернутись до 

свідомості 

знепритомніти/зомліти/ 

опритомніти/оговтатись. 

 

Крім того, мовознавці обговорюють також пропозиції щодо 

унормування й таких оказіональних слів, як:  

"близькослови" – на позначення слів, близьких за значенням; 

"колослів’я" – на позначення певного контексту;  

"пронова" – нової пропозиції тощо.  
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Пропонуємо й зразки, які можна використати, розробляючи 

маркетингову стратегію, спрямовану на демонстрацію переваг української у 

порівнянні з англійською, окремі сполуки останньої широко використовують, 

аби сказати коротше: 

– any time soon – невдовзі;  

– at the same time – водночас; 

– by then, by that time – натоді тощо. 

Певною мірою ребрендингом української мови можна вважати і зміни, 

внесені до Нового українського правопису 2019 р. для ефективнішого 

засвоєння правил написання слів різних граматичних класів, творення їх 

форм, синтаксичних норм. Це стосується і змін у правописних нормах щодо 

написання невідмінюваного числівника пів зі значенням "половина" з 

наступним іменником разом і окремо, уведення варіантних доповнень до 

певних норм у вимові та написанні (радості – радости, аудиторія – авдиторія) 

та ін. 

Ці та інші вдосконалення сприятимуть осучасненню української, 

наданню їй ширшої функціональної характеристики.  

Пабліситі – це вид просування, пропаганди і популяризації товару або 

бренду за допомогою впливу на споживача різними методами. Основною 

метою в цьому є не стимулювання збуту, а створення образу через коментар 

чи думку незалежного джерела. Формами пабліситі виступають прес-реліз, 

відеоньюз-реліз, прес-конференція, прес-тур, презентація тощо. Важливою 

умовою для популяризації української мови, особливо серед дітей та молоді, 

є приклад або демонстрація громадянської позиції і послугування державною 

мовою як невід’ємним елементом такої позиції відомих, популярних, 

публічних осіб. Це можуть бути не лише політики й управлінці, а й 

представники шоу-бізнесу, спортсмени, іноземці, які проживають в Україні, 

блогери та ін. Таких осіб об’єднує те, що вони є носіями громадської думки. 

Послугуючись виключно українською або публічно змінивши мову 
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спілкування на користь державної, вони підсвідомо змушують своїх 

прихильників замислитись над своєю власною позицією. 

Як приклад можна навести досвід 22-річного українського 

відеоблогера, професійного актора театру і кіно, А. Шимановського, який 

активно популяризує українську мову через соціальні мережі за допомогою 

коротких відеороликів, наголошуючи, що в цьому він вбачає свою життєву 

місію і можливість допомогти країні та її громадянам. До чистоти мови, 

уважає блогер, варто ставитися як до "важливого внеску в незалежність 

України, в її культурну спадщину". Своїм прикладом "очищення" мови від 

кальок він надихає понад сто тисяч підписників у сервісі TikTok.  

Соціальної реклама. Словник української мови слово "пропагувати" 

визначає як "поширювати і постійно, глибоко та детально роз'яснювати які-

небудь ідеї, погляди, знання. Це означає, що і процес пропагування та 

популяризації української мови має бути постійним, глибоким, з детальними 

роз’ясненнями, а не стихійним ("від звіту до звіту") та, здебільшого, 

декларативним. І в цьому контексті ми погоджуємося з думкою Т. Ревенко 

про те, що значущість соціальної реклами для держави очевидна, оскільки 

вона може впливати на суспільну свідомість, активну громадянську позицію 

населення. Використання соціальної реклами із застосуванням ефективних 

технологій, перш за все, дозволяє своєчасно та якісно роз'яснювати державну 

політику з актуальних питань. За допомогою технологій, що застосовуються 

в ній, формуються певні стереотипи, моделі поведінки та цінності [113]. 

Дослідниця припускає, що, зважаючи на стратегічну мету соціальної 

реклами, з відповідною обмовкою, її саму можна вважати соціальною 

технологією управлінського типу, оскільки вона спричиняє зміни в моделі 

поведінки окремих громадян і суспільства в цілому. Крім того, серед функцій 

соціальної реклами, які доводять доцільність її використання в процесі 

пропагування та популяризації держаної мови, слід відзначити такі, як 
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інформаційна, роз’яснювальна, навчально-виховна, психологічна, мотивуюча 

та ін.  

У Законі України "Про рекламу" дається таке визначення: "соціальна 

реклама – інформація будь-якого виду, розповсюджена в будь-якій формі, яка 

спрямована на досягнення суспільно корисних цілей, популяризацію 

загальнолюдських цінностей і розповсюдження якої не має на меті 

отримання прибутку". Як відзначають науковці, соціальна технологія — це не 

стільки жорстка регламентація в організації і розвитку соціальної системи, 

скільки засіб її стимулювання до саморозвитку, самоорганізації і 

самовдосконалення. Виходячи з цього, соціальна технологія повинна володіти 

такими властивостями, як простота, гнучкість, надійність, економність, 

інноваційність, зручність освоєння, привабливість мети, гармонійність і 

гуманістичність. 

Органи публічної влади, реалізуючи державну політику в будь-якій 

сфері, можуть використовувати різні технології соціальної реклами з метою: 

– формування громадської думки; 

– привернення уваги до актуальних проблем суспільного життя; 

– формування каналів "зворотнього зв'язку" між владою та населенням; 

– створення позитивного іміджу, ламання негативного образу; 

– об'єднання громадян на підставі загальних інтересів та цілей для 

вирішення соціальних проблем; 

– консолідації зусиль органів влади, спільноти та бізнесу у вирішенні 

соціальних проблем; 

– зміни поведінкової моделі суспільства тощо.  

Усе зазначене, на нашу думку, й доводить доцільність використання 

технологій соціальної реклами під час реалізації державної мовної політики, 

основний зміст якої полягає в такому: утвердження української мови на всій 

території України в усіх сферах суспільного життя забезпечує єднання 

українського суспільства та зміцнення його української ідентичності. 
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Отже, завдання цієї політики, під час виконання якого доцільно 

застосовувати технології соціальної реклами, – формування цілісного 

україномовного інформаційно-культурного простору. Основні напрями: 

– мотивування населення України використовувати українську мову; 

– формування сприйняття української мови серед населення України як 

елемента національної безпеки; 

– нейтралізація загроз, які виникають унаслідок інформаційно- 

психологічної війни, зневажливого ставлення до української мови і культури, 

спотворення історії України тощо; 

– розширення сфери застосування української мови дітьми та молоддю 

як важливого елемента національно-патріотичного виховання тощо. 

Засобами та формами соціальної реклами може бути поліграфічна 

продукція (буклети, листівки, плакати тощо), зовнішня реклама (білборди, 

транспортні засоби, будівлі), ЗМІ (преса, рекламні ролики на телебаченні і 

радіо, інтернет-реклама тощо). 

Необхідним під час застосування таких технологій, як соціальна 

реклама, є розуміння умов її ефективності. Спираючись на роботи вчених, 

можна стверджувати: щоб соціальна реклама була ефективною, вона повинна 

відповідати таким характеристикам: 

– бути позитивною;  

– мати "людське обличчя";  

– спиратися на закріплені суспільстві норми, цінності і стереотипи;  

– не провокувати конфлікти між різними соціальними групами 

(віковими, гендерними тощо); 

– об'єднувати, впливати на більшість, зміцнювати зв'язки між групами 

та індивідами;  

– сприяти формуванню шанобливого ставлення до національних 

традицій, культурної та природної спадщини;  

– визначати умови та способи для безпосередньої участі громадян у 
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позитивних соціальних процесах;  

– формувати сталу і часто пролонговану соціально значущу поведінку 

та ін. 

Слід відзначити, що в Україні вже з’являються приклади соціальної 

реклами з популяризації української мови та захисту мовних прав українців. 

Як приклад можна навести комунікаційну кампанію Міністерства культури 

та інформаційної політики України в рамках підтримки та популяризації 

української мови під гаслом "Спілкуйся серцем – спілкуйся українською!", у 

якій узяли участь відомі публічні діячі. Також у рамках спільної ініціативи 

Уповноваженого із захисту державної мови та громадської спільноти "Мова 

об’єднує!" виготовлено інформаційні матеріали (відеоролики, аудіоролик, 

постери) "З 16 січня обслуговування – українською!" з метою поширення їх як 

соціальну рекламу центральними та місцевими телеканалами, 

радіостанціями, популярними інтернет-ресурсами, а також усіма 

зацікавленими інституціями і громадянами в доступний для них спосіб. У 

великих містах України з'являються, на перший погляд, прості, 

проте креативні білборди з глибоким змістом, наприклад, у Києві – із 

цитатою Ліни Костенко: "Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм 

відбирає мову". У рамках "Концепції розвитку української мови, культури та 

виховання історичної пам'яті у жителів міста Києва" встановлено 30 

білбордів і 40 метролайтів, що популяризують державну мову, такого змісту: 

"Київ – україномовне місто". В Інтернеті також з’являються картинки зі 

слоганами соціального характеру, наприклад, "Українською привабливіше", 

"Переходьте на українську", "Мова – серце нації", "Мова об’єднує", "Мова 

– ДНК нації" та ін.  

З огляду на зазначене основними методами мотивування населення до 

усвідомленого послугування українською мовою як державною можна вважати 

такі: адміністративні, соціально-психологічні, маркетингові (рис.3.2). 
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Рис. 3.2. Методи мотивування населення до усвідомленого 

послугування українською мовою як державною 

 

Таким чином, мотивація як функція органів влади в контексті 

формування та реалізації державної мовної політки вирішує дві основні 

проблеми: по-перше, забезпечує функціонування та захист української як 

державної, по-друге, досягає основних цілей державної мовної політики –

сприяє популяризації української мови, усвідомленому послугуванню нею 

громадянами. Слід зазначити, що для досягнення найвищого результату 

представлені та інші методи мотивування доцільно використовувати, 

поєднуючи один з одним залежно від мети управлінського впливу. Виходячи 

з цього, мотиваційну стратегію органів влади можна поділити на такі етапи: 

– визначення (з’ясування) та узагальнення проблем мовної ситуації чи 

потреб у регулюванні мовних відносин; 

– опрацювання стратегії та визначення шляхів їх вирішення (вибір 

методів мотивації); 

Методи мотивування до усвідомленого послугування 

українською мовою як державною  

 

Маркетингові  

 

– брендинг/ребрендинг 

державної мови; 

– мовний маркетинг; 

– піар-технології; 

– пабліситі ; 

– соціальна реклама та 

ін. 

 

Соціально-психологічні 

– самоусвідомлення,  

– громадянська позиція; 

– ідентифікація себе як 

українця (нації) 

– участь у формуванні та 

реалізації політики; 

– соціальне партнерство; 

–публічне визнання;  

– професійні конкурси; 

– підвищені стипендії,  

– гранти на навчання тощо. 

Адміністративні 

– установлення стандартів, 

норм, правил, мовних квот; 

– санкції за порушення норм  

використання державної мови 

та її режимів;  

– організація мережі курсів 

для опанування українською; 

–зниження податків для 

дитячих видавництв; 

– стимулювання наукових 

досліджень, укладання 

сучасних словників тощо. 

-  
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– визначення тактики діяльності з боку органів влади та поетапне 

здійснення дій;  

– застосування мотиваційних методів з паралельними процесами їх 

моніторингу та коригування; 

– аналіз ефективності застосованих методів. 

Таким чином, не заперечуючи важливості й доцільності традиційних 

засобів та інструментів державної мовної політики, на сучасному етапі 

розвитку їх арсенал потребує суттєвого розширення. Відштовхуючись від 

самої суті державної мовної політики, яка полягає не в примусовому 

нав’язуванні державної мови, а наданні їй нової привабливості, уважаємо 

актуальним запровадження сучасних методів пропагування і популяризації 

української мови, ідеться про маркетингові технології. Попри високу ціну, 

належне організаційно-технічне й кадрове забезпечення, ці методи є досить 

ефективними під час розробки програм посилення іміджу та підняття 

престижу державної мови, чітко розрахованих на цільову аудиторію. Такий 

підхід дозволить також раціонально та ефективно використовувати державні 

кошти.  

Усе зазначене обґрунтовує необхідність застосування до процесів 

формування, а надто – реалізації державної мовної політики в Україні 

засадничого принципу – "державна мова – це дія, функція". Держава повинна 

забезпечити перехід української мови (ребрендинг) від виконання нею лише 

формально-декоративної функції до свідомого, активного її використання у 

всіх сферах життєдіяльності, особливо це стосується публічних службовців, 

які є представниками державної влади на всіх рівнях та уособленням 

політичної еліти. 
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3.3. Застосування людиноцентричночного, компетентнісного та 

професійно орієнтованого підходів до організації підвищення 

мовнокомунікативної компетентності публічних службовців 

 

У формуванні нової управлінської еліти надзвичайно велике значення 

відводиться українській мові як державній. Вона є головною ознакою нації, її 

генетичним кодом, який поєднує минуле із сучасним, програмує майбутнє й 

забезпечує сприйняття представників нації у світі. Певно, в умовах 

суверенітету українська мова сприймається як найважливіший чинник нашої 

національної гідності, основний гарант державності, духовного багатства. І 

насамперед саме публічні службовці мають усвідомлювати, що на них 

покладений обов’язок не лише вільного володіння та використання її у своїй 

діяльності, а й плекання рідної мови, поширення сфер її ужитку та 

пропагування.  

Аналізуючи найбільш значущі проблеми провадження державної мовної 

політики в Україні, О. Куць важливу роль відводить саме державним/публічним 

службовцям, які, будучи представниками української держави, мають не тільки 

володіти державною мовою, а й пропагувати її [78].  

Слід зазначити, що серед інших саме мовнокомунікативна 

компетентність службовців є запорукою успішності не тільки окремо взятої 

політики, у нашому випадку мовної, а й здійснення публічного управління в 

державі в цілому. На думку Г. Гамової, сучасний стан розвитку українського 

суспільства позначений великою увагою до підготовки управлінської, 

політичної та інтелектуальної еліти. Однією з важливих складових у 

виробленні професійних компетентностей державного службовця нової 

генерації є культура ділової комунікації, яка передбачає високу майстерність 

говорити, уміння будувати ділові відносини так, щоб досягти ефективності і 

мети у всіх видах і формах управлінської діяльності [19]. 
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У нашому дослідженні мовнокомунікативну компетентність 

службовців ми розглядаємо з позицій дієвості соціального механізму 

формування й реалізації державної мовної політики. З метою вироблення 

пропозицій щодо його вдосконалення обґрунтуємо підходи, які варто 

використовувати під час організації підвищення мовнокомунікативної 

компетентності публічних службовців. 

Людиноцентризм. Реформи, які реалізуються сьогодні в Україні, 

пов’язані з орієнтацією суспільства на європейські цінності. Це означає, що 

гуманізація та демократизація і надалі виступають базовими принципами 

розвитку вітчизняної освіти, але їх реалізація здійснюватиметься з 

урахуванням, окрім іншого, індивідуальних потреб чи запитів саме тих, хто 

навчається (учнів, студентів, аспірантів, слухачів, учасників професійного 

навчання тощо). Отже, йдеться не про переоцінку місця і ролі гуманітарного 

знання в системі загальноосвітніх чи професійно орієнтованих знань, а про 

інші підходи до його засвоєння, оновлення змісту дисциплін гуманітарного 

циклу з орієнтацією на цінності особистості. Представники різних наукових 

шкіл все частіше ведуть розмови про людиноцентризм як гуманістично 

орієнтований підхід до формування нової людини – активної, енергійної, 

розум і душа якої знаходяться в злагоді. 

У європейському світогляді інтелект, освіта, професійний досвід, 

соціальна мобільність беззаперечно визнаються головною складовою 

національного багатства та основним ресурсом соціально-економічного 

розвитку. У центрі людиноцентризму як антропологічної парадигми 

європейської інтеграції знаходиться людина з усіма потребами і 

можливостями, інтересами і діями.  

Як європейська за своєю цивілізаційною приналежністю нація, Україна 

також має спиратися у своєму розвиткові на європейську людиноцентричну 

систему цінностей. Освіта в цьому сенсі виступає провідною ланкою такого 

процесу, а тому зазнає змін вся система управління освітою. Є.Рябенко 
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зазначає, що відмова від системоцентричного на користь людиноцентричного 

підходу в управлінні освітою обумовлюється тим, що сьогодні управління 

суспільними процесами потребує обов’язкового звернення до 

індивідуального світу особистості суб’єктів освітнього процесу [121]. 

Інтеграція української освіти у світовий освітній простір створює 

умови для переходу від традиційної вітчизняної парадигми "освіта на все 

життя" до нової: "безперервна освіта протягом усього життя", тобто "освіта 

через усе життя". Це повною мірою стосується й публічних службовців, які 

навчаються та підвищують кваліфікацію протягом усієї своєї професійної 

кар’єри, що визначається відповідними нормативними актами. Вони 

навчаються на різних формах (денній, заочній, дистанційній, вечірній, 

дуальній), за різними професійними програмами, відвідують тематичні 

семінари, курси підвищення кваліфікації тощо. З огляду на це застосування 

людиноцентрованого підходу до навчання, виховання та розвитку публічного 

управлінця як освіченої, компетентної, свідомої, здатної до саморозвитку 

особистості є надзвичайно актуальною проблематикою. 

Згідно з дослідженнями з лексикології, термін "людиноцентризм" був 

уперше вжитий у добу Відродження й означав, що центр Всесвіту 

перенесений від проблем світобачення до конкретних проблем людини. Щоб 

виробити рекомендації для підвищення мовнокомунікативної компетентності 

публічних службовців на засадах людиноцентризму, розглянемо основні 

засади цієї парадигми. 

Відомий американський психолог і педагог К. Роджерс, який уперше 

виокремив та обґрунтував цю парадигму, вживає термін 

"людиноорієнтований" по відношенню до свого підходу, підкреслюючи при 

цьому, що і в терапії, і за її межами основний його метод залишається тим 

самим – сприяння розвиткові людини за рахунок надання йому базових умов 

для саморозвитку.  
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Втіленню саме цієї парадигми в роботу з персоналом організацій для 

підготовки роботи з клієнтами присвятив свої роботи інший дослідник – 

Е. Медоус. Так, методичні засади навчання, за цим підходом, включають 

вироблення чотирьох базових умінь: емпатії, конгруентності, безумовного 

позитивного прийняття, а також емпатичного слухання.  

Емпатичне слухання спостерігається в тому разі, коли слухач прагне 

увійти в ситуацію мовця і його слова сприймає крізь призму його (мовця) 

досвіду, почуттів тощо. Основне правило емпатичного слухання – не 

співчувати, а співпереживати, створюючи емоційний резонанс переживанням 

того, хто говорить. Такий вид слухання сприяє дружнім стосункам між 

людьми, робить слухача "гросмейстером" спілкування. Призначення 

конгруентності – виразити через мовлення свій особистий досвід. Інші назви: 

центрованість, істинність, автентичність. Це узгодженість інформації, 

одночасно переданої людиною вербальним і невербальним способом. 

Безумовне позитивне прийняття (ставлення, повага) передбачає повну 

підтримку та прийняття особи, незалежно від того, що вона говорить або 

робить, а також безкінечна віра в його можливості.  

Компетентнісний підхід. Дослідження вітчизняних та зарубіжних 

учених свідчать про те, що компетентнісний підхід забезпечує визнання 

більш повного, особистісно та соціально інтегрованого результату освіти. В 

умовах перманентної науково-технічної революції життєвий цикл сучасних 

технологій стає меншим, ніж термін професійної діяльності фахівця. За цих 

умов домінуючим в освіті стає формування здатності фахівця на основі 

відповідної фундаментальної освіти перебудувати систему власної 

професійної діяльності з урахуванням соціально значущих цілей, тобто 

формування особистісних характеристик фахівця.  

Отже, якщо підготовка сучасного публічного управлінця – головна 

мета діяльності всієї системи навчання та підвищення кваліфікації, то процес 

цього навчання доцільно організувати таким чином, щоб забезпечувався, 
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перш за все, всебічний розвиток особистості того, хто навчається. Засобом у 

формуванні такої особистості стають сучасні підходи та освітні інноваційні 

технології, а власне "продуктом діяльності" — особистість того, хто навчався 

чи підвищував кваліфікацію. Публічний управлінець, окрім професійних 

компетентностей, повинен мати активну життєву позицію та високий рівень 

громадянської свідомості.  

Студентоцентроване навчання. Аргументуючи необхідність змін в 

організації навчального процесу на засадах людиноцентрованого та 

компетентнісного підходів, вітчизняні науковці та експерти вживають ще 

один термін – "студентоцентроване навчання". Характерними особливостями 

такого підходу виступають інноваційні методи викладання і оцінювання, 

активне залучення здобувачів вищої освіти до освітньої діяльності на засадах 

рівноправних партнерських стосунків з метою розвитку їх здатності до 

критичного мислення, формування позитивної мотивації та особистісно-

професійного саморозвитку. 

Зазначені вище підходи повною мірою виправдовують себе і в процесі 

організації навчання та підвищення кваліфікації публічних службовців, 

оскільки, дотримуючись принципу "безперервної освіти протягом усього 

життя", службовці періодично набувають різних освітніх статусів: здобувачів 

вищої освіти, слухачів, аспірантів, учасників професійних програм навчання, 

слухачів курсів підвищення кваліфікації тощо.)  

Як зазначає П. Редін, одним із найважливіших чинників успішності 

менеджера в будь-якій сфері, у тому числі й державному управлінні, є 

здатність до креативної діяльності, яка щонайтісніше пов’язана з 

комунікативною компетентністю особистості. Отже, особливо актуальними 

стають мовнокомунікативні вміння, що є базовими для формування 

відповідної компетентності [115]. Відтак, відповідно до суті представлених 

вище підходів, формою виміру результативності навчання можна вважати 

ключові компетентності (в нашому випадку – мовнокомунікативні), що є 
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ознакою функціональної грамотності того, хто навчається (в межах нашого 

дослідження – публічних службовців).  

Слід також зауважити, що засади цих підходів повинні бути не лише 

задекларованими, а й знаходити відображення в усіх ланках освітнього 

процесу, у т.ч. навчальних програмах, підхід до складання яких зміщується в 

площину консультацій із усіма зацікавленими сторонами. Так, під час 

підготовки навчальних програм із підвищення мовнокомунікативної 

компетентності публічних службовців різних установ та організацій 

консультації повинні відбуватись як з керівниками цих установ, так і з 

самими майбутніми учасниками програми (слухачами) та їх безпосередніми 

начальниками. 

Елементи представлених вище підходів останнім часом уже знайшли 

своє відображення в нормативних документах, які регулюють процеси 

організації підвищення кваліфікації публічних службовців в Україні. Так, у 

наказі Національного агентства України з питань державної служби від 

10.10.2019 № 185-19 "Про затвердження Вимог до змісту і структури програм 

підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних 

адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб 

місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад" зазначено, що 

програми підвищення кваліфікації розробляються з урахуванням вимог та 

потреб замовників освітніх послуг у сфері професійного навчання та 

індивідуальних потреб учасників навчання. 

Зміст програм підвищення кваліфікації має: 

– відповідати потребам замовника освітніх послуг у сфері 

професійного навчання; 

– базуватися на принципах інноваційності, прогностичності, 

випереджувального характеру, індивідуалізації та диференціації підходів до 

професійного навчання, збалансованості теоретичних і практичних 

компонентів, недискримінації та рівності, стандартах прав людини; 
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– враховувати перелік/переліки пріоритетних напрямів (тем) для 

підвищення кваліфікації учасників професійного навчання, який щороку 

формує НАДС, та результати вивчення загальних потреб; 

– враховувати завдання, функції та повноваження державних органів, 

органів місцевого самоврядування; 

– бути спрямованим на професійний розвиток учасників професійного 

навчання; 

– мати практичну спрямованість; 

– передбачати сучасні підходи до освіти дорослих, методи їх навчання .  

Важливо, що слід урахувати під час складання навчальних програм, це 

безпосередньо ті вимоги до знань та вмінь, які висувають до сучасних 

публічних службовців, насамперед до їх мовнокомунікативних 

компетентностей. Отже, відповідно до типових кваліфікаційних вимог, 

публічні службовців повинні знати державну мову на рівні ділового 

спілкування та застосування. Серед умінь – здатність працювати в команді; 

вміння вирішувати комплексні завдання; вміння надавати пропозиції, їх 

аргументувати; здатність приймати зміни та змінюватись; комунікабельність; 

уміння проводити переговори; вміння працювати в команді; вміння 

комунікувати з іншими підрозділами і структурами та ін. 

Як зразок навчальної програми, укладеної саме за таким підходом, 

можна представити програму підвищення мовленнєвої компетентності 

працівників центрів надання адміністративних послуг, які почали 

функціонувати майже в кожному районі та місті. Програму, розраховану на 

56 навчальних годин, розроблено колективом кафедри української мови 

Харківського регіонального інституту державного управління Національної 

академії державного управління при Президентові України. У процесі роботи 

над змістом програми, окрім державних стандартів щодо мовної підготовки, 

враховувались запити саме адміністраторів центрів надання 

адміністративних послуг (далі – адміністратори ЦНАП), нормативні 
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документи, які регулюють діяльність цієї категорії службовців, 

безпосередньо побажання їх керівників та інші фактори.  

Так, відповідно до типового положення про Центр надання 

адміністративних послуг, адміністратор виконує такі завдання:  

– забезпечує надання суб’єктам звернень вичерпної інформації та 

консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних та 

муніципальних послуг, у т.ч. в телефонному режимі та через Інтернет; 

– приймає та забезпечує реєстрацію звернень громадян та юридичних 

осіб щодо надання адміністративних та муніципальних послуг, забезпечує 

суб’єктів звернень бланками заяв/клопотань, надає допомогу при їх 

заповненні;  

– здійснює взаємодію з адміністративними органами, іншими 

підприємствами, установами та організаціями у сфері організації надання, 

удосконалення та спрощення процедур надання адміністративних послуг та ін. 

Слід зупинитись і на тих знаннях та вміннях (нас цікавлять, 

насамперед, мовнокомунікативні компетентності), якими повинен володіти 

адміністратор ЦНАП. Отже, відповідно до кваліфікаційних вимог, 

претендент на посаду повинен знати державну мову на рівні ділового 

спілкування та застосування. Серед умінь – здатність працювати в команді; 

вміння вирішувати комплексні завдання; вміння надавати пропозиції, їх 

аргументувати; здатність приймати зміни та змінюватись; комунікабельність; 

уміння проводити переговори; вміння працювати в команді; вміння 

комунікувати з іншими підрозділами і структурами та ін. 

Ці та інші вимоги були враховані у роботи над програмою курсів. До 

того ж зазначені вище компетентності є визначальними й для багатьох інших 

категорій публічних службовців.  

Таким чином, загальною метою програми курсів, яка представлена в 

таблиці , визначено вдосконалення мовної і мовленнєвої компетентності в 
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професійній діяльності адміністраторів центрів надання адміністративних 

послуг. 

Таблиця 3.4 

ПРОГРАМА  

курсів "Українська мова в професійному спілкуванні адміністраторів центрів 

надання адміністративних послуг" 

 

№

 з/п 

 

ТЕМА 

Лек

ції, 

год. 

Практ

ичні, 

год. 

Вид 

контр. 

1. Українська мова – мова професійного спілкування. Мета і 

завдання курсу. Поняття літературної мови. Мова 

професійного спілкування. Мова, мовлення, комунікативна 

професійна компетентність. Державно-правові документи 

про статус української мови як державної в Україні. 

 

2 

 

2 

 

диктан

т 

2. Основи культури української мови. Мова і культура 

мовлення в житті професійного комунікатора. 

Комунікативні ознаки культури мовлення. Словники в 

підвищенні мовленнєвої культури. Культура мови 

державного службовця як складова частина професійної 

підготовки. Мовний етикет. 

 

2 

 

2 

 

 

3. Стилістична диференціація української мови і її 

характеристика. Поняття про стиль. Офіційно-діловий 

стиль і його ознаки. Мовна норма і її типи. Орфоепічні, 

акцентуаційні, орфографічні норми.  

 

 

 

- 

 

4 

тест 

4. Поняття про діловий документ і його реквізити. 

Класифікація ділових документів. Графічні вимоги до 

оформлення реквізитів. 

 

2 2  

5. Орфографічні норми і ділова мова. Правила вживання 

великої букви у власних назвах – уособлених, 

адміністративно-територіальних, політичних, назвах свят, 

почесних звань, нагород, державних посад, історичних 

подій тощо. Документи щодо особового складу і їх 

характеристика. Вимоги до оформлення тексту і 

структури заяви, автобіографії, резюме. 

 

 

- 

 

4 

 

6. Позначення на письмі звукових змін при словотворенні на 

словозміні: чергування, спрощення, уподібнення, 

подовження. Особливості укладання характеристики, 

рекомендаційного листа. 

 

 

 

- 

 

4 

автобіо

граф. 
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Продовження таблиці 3.4. 
 

5 Правопис слів іншомовного походження: подвоєння букв; 

написання букв И, І. Організаційно-розпорядчі 

документи: статут, інструкція, правила, положення, наказ, 

вказівки, постанова, розпорядження, ухвала, рішення. 

 

 

- 

 

4 

 

6 Правопис складних і складноскорочених слів і ділова 

мова. Абревіатури. Структура і мовне оформлення 

положення. 

 

 

- 

 

4 

тест 

7 Лексичні норми і ділова мова. Значення слова і його 

вживання. Синоніми. Омоніми. Міжмовна омонімія. 

Пароніми. Мовні кліше (фразеологічні сполучення). 

Довідково-інформаційні документи і їх класифікація. 

Службовий лист, його структура і мовне оформлення. 

 

 

- 

 

4 

 

8 Морфологічні норми і ділова мова. Іменник, його лексико-

граматичні категорії і ділова мова. Творення і правопис 

імен по батькові, кличного відмінка, відмінювання 

прізвищ. Довідка, доповідна, пояснювальна, аналітична 

записки. Запрошення. Структура і мовне оформлення. 

 

 

- 

 

4 

диктан

т 

9 Прикметник у діловій мові. Творення і правопис ступенів 

порівняння. Правопис прикметникових утворень від 

географічних назв та назв народів. Протокол, витяг з 

протоколу. Структура і мовне оформлення. Оголошення, 

анонс, план. 

 

 

- 

 

4 

 

10 Числівник у діловій сфері і його правопис. Відмінювання 

простих, складних і складених , дробових числівників. 

Граматичні форми іменників у поєднанні з числівниками. 

Фінансово-розрахункова та облікова документація, її 

характеристика і класифікація. 

 

 

- 

 

4 

 

11 Дієслово та його форми і діловий документ. Сильне 

дієслівне керування у словосполученнях. 

Чергування в дієслівних формах. Структура і мовне 

оформлення актів, гарантійного листа накладної. 

 

- 

 

4 

контр. 

робота 

12 Дієприкметник і дієприслівник як специфічні форми 

дієслова. Творення і правопис. Продуктивність уживання в 

текстах ділових документів. Посвідкові (засвідчувальні) 

документи. Особливості структури і мовного оформлення. 

 

 

- 

 

4 

 

13 Прислівник і ділова мова. Займенник та службові частини 

мови в текстах ділових документів. Чергування в системі 

прийменників У-В. Прийменники як засоби 

стандартизації ділової мови. Аналіз довідково-

інформаційних документів щодо правильності вживання 

прийменників. 

 

- 

 

4 

 



186 

 

Продовження таблиці 3.4. 
 

14 Синтаксичні особливості ділових паперів. Граматичні 

Засоби синтаксичного зв'язку в діловій мові. Структурна 

організація простих ускладнених і складних речень у мові 

ділових документів. Укладання доповідної і 

пояснювальної записки. 

 

 

- 

 

4 

контр. 

робота 

15 Спілкування як інструмент професійної діяльності. Види і 

форми спілкування. Мова, мовлення, спілкування. 

Невербальні засоби спілкування. Гендерні аспекти 

спілкування. Поняття ділового спілкування.  

 

2 2  

16.  Формування риторичної особистості працівника Центру 

надання адміністративних послуг. Навчання раціональній 

мовленнєвій поведінці (продуктивність мовного акту; 

доцільність використання мовленнєвих засобів і прийомів 

щодо мети та ситуації у спілкуванні). Риторика як 

мистецтво переконання (публічний виступ як засіб 

переконання; мистецтво аргументації; культура 

сприймання виступів; види запитань та ін.). 

 

2 2  

17 Культура усного фахового спілкування. Індивідуальні і 

колективні форми спілкування. Бесіди. Стратегія 

поведінки під час ділової бесіди. Співбесіда. Етикет 

телефонної розмови. Використання мобільних телефонів 

 

2 2  

18 Форми колективного обговорення професійних проблем 

(збори, наради, дискусії).  

 

2 2 Підсумк 

контроль

на робота 

19 Підсумкове заняття    

 Усього: 56   

 

Однією з характеристик програми підвищення мовнокомунікативної 

компетентності публічних службовців є її гнучкість, можливість постійного її 

вдосконалення та доповнення. Слухачі разом із викладачем можуть 

коригувати тематичний план, вносити пропозиції залежно від ситуації.  

Щодо методів та форм роботи з такою категорією, як публічні 

службовці, то їх арсенал кожен викладач може добирати на свій розсуд. 

Серед рекомендацій фахівців – аналітичні завдання, складання й ведення 

діалогів, які навчатимуть продуктивно й безконфліктно співпрацювати в 

колективі, а в разі виникнення непорозумінь ефективно вирішувати їх. 
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Доцільними є завдання, розраховані на спільну діяльність парами і в групах, 

творчий пошук із залученням різних інформаційних ресурсів, завдання для 

організації дискусій, проєктної та дослідницької діяльності.  

Систематичне виконання слухачами ситуаційних завдань дає 

можливість аналітично мислити, проявляти ініціативність у прийнятті рішень 

і нести за них відповідальність. Акцентувати увагу слід на мотиваційному 

аспекті знань, уміннях правильно виявляти та формулювати проблему, 

задовольняти інформаційні потреби, добирати ту інформацію, яка допоможе 

розв’язати проблему, робити обґрунтований вибір. Корисними будуть 

завдання на основі текстів ділових паперів різних видів з максимальним 

використанням їх навчальних можливостей. Самостійній роботі слід також 

приділяти належну увагу. Перевірка засвоєних знань може реалізовуватись за 

допомогою тестів і методично доцільної системи завдань і вправ, які 

контролюють сформованість певної компетентності. 

Показниками рівня сформованості мовнокомунікативної 

компетентності виступатимуть чотири фактори: мотиваційний (зміни в 

мотивах, потребах, інтересах, установках); когнітивний (зміни в якості 

знань); поведінковий (зміни в поведінці, стосунках); оцінно-рефлексивний 

(зміни в оцінці, самоаналізі, аргументації).  

Підбиваючи підсумки представленому вище, можемо зазначити таке. У 

сучасному суспільстві істотно зріс інтерес до проблеми особистості, вона 

стала предметом дослідження багатьох наук. Інноваційне мислення й 

інноваційна діяльність набули надзвичайного значення для всіх сфер 

життєдіяльності, а особливо – для освіти й педагогіки. Саме через освіту, у 

першу чергу, ми почали готувати людину з інноваційним типом мислення, 

культури і здатності до інноваційної діяльності. Орієнтація на 

людиноцентризм як філософію, яка актуалізує гуманістичні тенденції та 

забезпечує взаємозв'язок особистості й суспільства, передбачає, на нашу 

думку, здійснення освітнього процесу на засадах компетентнісного підходу. 



188 

 

Все це повною мірою стосується і підвищення компетенцій державних 

службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. 

Таким чином, парадигма "безперервної освіти протягом усього життя" 

для публічного управлінця сьогодні повинна спиратися на визнання 

принципової незавершеності культурно-освітнього шляху особистості. А 

отже, організація процесу навчання в цілому та підвищення 

мовнокомунікативної компетентності публічних службовців зокрема повинна 

базуватись на принципах гуманізму і людиноцентризму як системи поглядів, 

що визначають розкриття можливостей людини як критерію оцінки 

ефективності, а також невід’ємне право кожної людини на вільний розвиток 

особистості та реалізацію всіх її здібностей.  

Узагальнення зазначеного вище дає можливість виокремити такі 

напрями вдосконалення програм підвищення компетентностей публічних 

управлінців у цілому та мовнокомунікативної зокрема на засадах зазначених 

вище підходів: зміщення підходу до складання професійних навчальних 

програм у площину консультацій із усіма зацікавленими сторонами 

(забезпечення відповідності потребам замовника освітніх послуг у сфері 

професійного навчання); врахування завдань, функцій та повноважень 

державних органів, органів місцевого самоврядування (програма повинна 

мати практичну спрямованість); покладення в основу сучасної методики 

підготовки фахівців принцип навчального партнерства; створення умов для 

особистісно-професійного розвитку та саморозвитку учасників професійного 

навчання; передбачення механізмів коригування програми на будь-якому 

етапі; акцент на критичному і аналітичному навчанні та розумінні; 

застосування сучасних підходів до освіти дорослих, інноваційних методів їх 

навчання; стимулювання мотивації до навчання; формування потреби в 

навчанні впродовж життя та ін. Слід також зауважити, що не менш важливим 

завданням навчальної програми є визначення показників та індикаторів, які б 
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демонстрували успішність чи невдачу запровадження конкретної програми 

професійного навчання.  

Таким чином, застосування обґрунтованих вище підходів до процесу 

підвищення мовнокомунікативної компетентності публічних службовців – 

людиноцентричного, компетентністного, студентоцентрованого, професійно 

орієнтованого – суттєво підвищить дієвість соціального механізму 

формування й реалізації державної мовної політики на всіх рівня управління.  

 

 

Висновки до третього розділу 

 

1. Проведений аналіз державно-правових засад провадження державної 

мовної політики України, її структурно-функціонального забезпечення, 

власного історичного та зарубіжного досвіду регулювання мовних відносин, 

а також певних реакцій суспільства на сучасний стан реалізації державної 

мовної політики в Україні дав підстави для узагальнення основних проблем 

державної мовної політики України та обґрунтування підходів до 

вдосконалення в розрізі конкретних механізмів її реалізації (нормативно-

правового, організаційного, соціального).  

2. Серед основних протиріч, які виявлені в нормативно-правовому 

забезпеченні державної мовної політики України – декларативність основних 

положень та засад, без розроблення відповідних методів практичної їх 

реалізації (це стосується й контролю за дотриманням мовного законодавства 

в різних сферах життєдіяльності, й організації мережі мовних курсів, 

навчання різних категорій населення, і проведення реальних заходів 

популяризації української мови як державної та ін.) Для вдосконалення 

нормативно-правого механізму реалізації державної мовної політики України 

пропонуємо використати програмно-цільовий підхід, який орієнтований на 

визначення і досягнення конкретних результатів.  
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3. Найбільшими недоліками структурно-функціонального забезпечення 

провадження державної мовної політики України є надмірна розгалуженість 

та громіздкість органів публічної влади, на які покладено обов’язки 

формування та реалізації цієї політики на центральному рівні порівняно з 

регіональним та місцевим (організаційний механізм реалізації державної 

мовної політики на нижчих рівнях майже відсутній). Іншим недоліком 

організаційного механізму є слабке інституційне представництво 

громадськості в процесі формування та реалізації мовної політики, зокрема 

на регіональному й місцевому рівнях. Як підхід для вдосконалення 

пропонуємо в рамках делегованих повноважень органам місцевого 

самоврядування чітко окреслити повноваження щодо провадження мовної 

політики, при цьому забезпечити ресурсно-фінансове забезпечення 

виконання відповідних делегованих повноважень, а також використати 

досвід європейських країн щодо функціонування незалежних рад з 

координації певних суспільних відносин (у нашому дослідженні – мовних), 

до складу яких входять представники різних гілок влади і громадськість, ці 

ради не підпорядковуються жодній установі чи організації.  

4. Для вдосконалення соціального механізму реалізації державної 

мовної політики пропонуємо застосовувати технології зв’язків з 

громадськістю в діяльності органів влади, відповідальних за провадження 

державної мовної політики, а також європейських підходів до організації 

процесу підвищення кваліфікації публічних службовців 

(людиноцентричного, компетентнісного, студентоцентрованого, професійно 

орієнтованого). 

5. Основними методами мотивування населення до усвідомленого 

послугування українською мовою як державною можна вважати такі: 

адміністративні, соціально-психологічні, маркетингові. Не заперечуючи 

важливості й доцільності традиційних засобів мотивування в межах 

державної мовної політики, уважаємо актуальним запровадження сучасних 
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методів пропагування і популяризації української мови, насамперед ідеться 

про маркетингові технології ("мовний маркетинг", брендинг/ребрендинг, 

соціальна реклама, пабліситі). Саме мотивування населення до активного 

використання державної мови в усіх сферах життєдіяльності уможливить 

набуття українською мовою статусу дійсного функціонального, 

єдинодержавного, а не декоративно-формального засобу спілкування, що є 

запорукою подолання кризи національної політичної ідентичності. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації вирішується актуальне науково-прикладне завдання 

обґрунтування механізмів формування та реалізації державної мовної 

політики в Україні. Сформульовані наукові положення розширюють 

уявлення про можливості впливу органів публічної влади на регулювання 

мовних відносин у суспільстві, а також процеси національного єднання через 

усвідомлені знання українсько мови та спілкування нею і захист як 

державної. 

Отримані в процесі дослідження результати свідчать про досягнення 

окресленої мети, виконання поставлених завдань і дають підстави для 

формулювання низки загальних висновків і рекомендацій, що мають 

теоретичне та практичне значення.  

1. Установлено, що механізми формування державної мовної політики 

та її реалізації тісно пов’язані з етапами і принципами формування 

державного управління в Україні. Зокрема історія державного управління в 

Україні характеризується взаємодією таких тенденцій: по-перше, 

дискретністю, тобто перервністю і роздільністю процесу вітчизняного 

державного розвитку, наявністю значних періодів бездержавного існування 

українського суспільства внаслідок розподілу українських земель між 

сусідніми державами (Російською, Австро-Угорською імперіями, Польщею), 

а це позначилося на ментальності, освіті, мові, традиціях народу, його 

регіональних відмінностях, що й стало причиною упадку Української 

держави, упадку освіти, культури, мови, самоповаги українців; по-друге, 

історичною наступністю в розвитку державних форм та інституцій, 

збереженням у народній пам’яті та письмовій традиції уявлень про єдність 

вітчизняного історичного процесу. 

2. З’ясовано, що становлення й утвердження державної мовної 

політики в Україні відбувалося одночасно з процесами формування 
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української політичної нації та національної самосвідомості, можна сказати, 

що вони взаємозалежні і конгруентні (органічно поєднувані). Визначено, що 

сучасний період регулювання мовних відносин в Україні (25 квітня 2019 р. – 

з дня прийняття мовного закону) можна представити певними етапами з 

огляду на розгортання реакцій суспільства на мовну ситуацію в державі: від 

масового несприйняття (окрім свідомих громадян) до усвідомлення потреби 

в її вивченні, активному використанні для відчуття себе повноцінним 

громадянином країни, ідентифікації як українця. Такий підхід обґрунтовує 

необхідність застосування до процесів провадження державної мовної 

політики в Україні одного з основних засадничих принципів – "державна 

мова (українська) – це дія, функція" ( не пам’ятник).  

3. Визнаючи державну мовну політику України як стратегічний напрям 

діяльності нашої держави в цій царині, складовими цієї політики доцільно 

вважати такі:  

– політику регулювання мовних відносин у державі та захисту мовних 

прав громадян;  

– політику розвитку, захисту та забезпечення функціонування 

української мови як державної.  

Якщо об’єктом другої складової виступають безпосередньо державна 

мова як система й мовлення у сферах життєдіяльності, то об’єктом першої – 

увесь спектр мовних відносин у суспільстві та права національних менших. 

4. Механізмами формування та реалізації державної мовної політики 

вважаємо сукупність засобів, методів і важелів держави, направлених на 

визначення та досягнення пріоритетних цілей у сфері мовних відносин. 

Застосовуючи комплексний підхід до формування і реалізації державної 

мовної політики, пропонуємо такі механізми як складові комплексного 

механізму: політичний, нормативно- правовий, організаційний та соціальний. 

Важливими елементами комплексного механізму формування та реалізації 

державної мовної політики є економічні, мотиваційні та інші методи в межах 
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конкретних механізмів, а також ресурси органів влади – інформаційний, 

фінансовий, кадровий та ін.  

5. Досліджено, що складність мовних відносин на території сучасної 

України постала не спонтанно, адже саме трагічна історія Української 

держави обумовила його гостроту і в сучасній Україні. Сьогодні, незважаючи 

на значні прогресивні зрушення в регулюванні мовних відносин, важливим є 

усвідомлення того, що російсько-український збройний конфлікт триває, і 

нинішня напруга в протистоянні захисників державної мови з 

пропагандистами "русского мира" ще раз переконує, що українська мова як 

державна є складником національної безпеки.  

До власне українських проблем утвердження й захисту державної мови 

та врегулювання мовних відносин сьогодні додаються питання експансії мов 

міжнародного спілкування – так званого "мовного аспекту глобалізації", які 

теж варто брати до уваги під час формування та реалізації державної мовної 

політики. 

6. Проведене соціологічне опитування дозволило зробити висновки, на 

які доцільно зважити в процесі випрацювання підходів до формування та 

реалізації мовної політики, установлення орієнтирів, запровадження 

першочергових заходів для популяризації та опанування української мови 

відповідно до реальних потреб різних категорій громадян.  

7. Систематизовано основні проблеми у провадженні мовної політики в 

розрізі конкретних механізмів та обґрунтовано шляхи їх удосконалення на 

регіональному й місцевому рівнях через запровадження сучасних методів, 

серед яких програмно-цільовий метод, метод проєктного менеджменту, 

передачі делегованих повноважень та ін. Сформульовано пропозиції 

вдосконалити процес підвищення рівня мовнокомунікативної компетентності 

представників публічної сфери за професійним спрямуванням застосуванням 

людиноцентричного, компетентнісного та професійно орієнтованого підходів 

до його організації.  
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8. Установлено, що основними методами мотивування населення щодо 

усвідомленого послугування українською мовою як державною можна 

вважати такі: адміністративні, соціально-психологічні, маркетингові. Не 

заперечуючи важливості й доцільності традиційних засобів такого 

мотивування, вважаємо актуальним запровадження маркетингових 

технологій ("мовний маркетинг", ребрендинг мови, соціальна реклама, 

пабліситі тощо). Держава має забезпечити набуття українською мовою 

статусу функціонального, єдинодержавного, а не декоративно-формального 

засобу спілкування, що є запорукою подолання кризи національної 

політичної ідентичності. 
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Додаток А.2 (продовження) 
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Додаток А.3 
 

 

 

 

 



218 

 

Додаток Б 
 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ  
ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

 

Анкета 
 

«Стан та перспективи державної мовної політики в Україні» 
1. Анкета № (не заповнювати) _______  

З метою отримання інформації щодо реалізації державної мовної політики в Україні просимо Вас 
взяти участь у соціологічному опитуванні. На кожне із запитань виберіть той варіант відповіді, який 
найбільшою мірою відображає Вашу думку. Результати опитування будуть використовуватися лише в 
узагальненому вигляді. Починайте відповідати з 2-го питання. Заздалегідь дякуємо за щирі відповіді!  

 

СПОЧАТКУ ДЕКІЛЬКА СЛІВ ПРО ВАС 

 

2. Ваша стать: 

1. Чоловіча. 2. Жіноча.  

 

3. Ваш вік: 

1. 18-29 років. 2. 30-39 років. 3. 40-49 років. 4. 50-59 років. 5. 60 років і більше. 
 

4. Ваша освіта: 

1. Доктор наук. 2. Кандидат наук. 3. Закінчив аспірантуру (без ступеня). 
4. Вища. 5. Незакінчена вища. 6. Середня спеціальна. 

 

5. В якій області Ви мешкаєте? 

1. Вінницька. 
2. Волинська. 
3. Дніпропетровська. 
4. Донецька. 
5. Житомирська. 
6. Закарпатська. 
7. Запорізька. 
8. Івано-Франківська. 
9. Кіровоградська. 

10. Київська. 
11. м. Київ. 
12. Луганська. 
13. Львівська. 
14. Миколаївська. 
15. Одеська. 
16. Полтавська. 
17. Рівненська. 

18. Сумська. 
19. Тернопільська. 
20. Харківська. 
21. Херсонська. 
22. Хмельницька. 
23. Черкаська. 
24. Чернівецька. 
25. Чернігівська. 

 

6. В якому населеному пункті Ви проживаєте? 

1. Обласний центр. 
2. Місто з населенням понад 50 тис. мешканців (не 
обласний центр). 
3. Місто з населенням менше 50 тис. мешканців. 

4. Селище міського типу. 
5. Селище/село. 
6. Інше___________________

__ 
 

7. Сфера Вашої професійної діяльності: 

1. Заклад дошкільної освіти. 
2. Заклад загальної середньої освіти. 
3. Заклад вищої освіти. 
4. Міністерство (відомство). 
5. Облдержадміністрація (її структурні 

7. Міськвиконком (його структурні 
підрозділи). 
8. Райвиконком у місті. 
9. Апарат облради. 
10.Апарат райради. 
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підрозділи). 
6. Райдержадміністрація (її структурні 
підрозділи). 

11.Апарат сільської (селищної) ради. 
10. Об’єднана територіальна громада (ОТГ). 
11. Інша установа______________  

 

8. Сфера Вашої професійної діяльності? 

1. Представник сфери науки, освіти. 
2. Представник сфери обслуговування, 
торгівлі. 
3. Представник сфери культури, творчі 
інтелігенти. 
4. Представник державних підприємств. 
5. Представник недержавних підприємств. 
6. Військовослужбовець. 
7. Медичний працівник. 

8. Представник органів виконавчої 
влади/місцевого самоврядування. 
9. Представник правоохоронних органів. 
10. Навчаюся. 
11. Пенсіонер. 
12. Домогосподарка. 
13. Безробітний. 
14. Інше________________________________ 

 

9. Характер Вашої роботи: 

1. Керівник організації. 
2. Керівник структурного підрозділу. 

3. Фахівець. 
4. Інше ______________________ 

 

Стан та перспективи державної мовної політики в Україні 
 
 

10. На Вашу думку, для чого необхідні знання державної мови? (Позначте всі 
можливі варіанти) 
1. Для підвищення конкурентоспроможності на ринку праці. 
2. Необхідно знати мову країни, в якій живеш. 
3. Державна мова є запорукою єдності та злагоди в суспільстві. 
4. Інше _____________________________ 
5. Важко відповісти. 

 

\ 

11. Чи задоволені Ви своїм рівнем знань української мови? (Позначте лише один 
варіант) 
1. Однозначно так (перехід до запитання № 13). 
2. Скоріше так (перехід до запитання № 13). 
3. Важко сказати (перехід до запитання № 13). 

4. Скоріше не задоволений. 
5. Зовсім не задоволений. 
 

 

12. Якщо незадоволені, то в чому саме? (Напишіть, будь 
ласка)________________________________ 
_____________________________________________________________________________
____________ 
 

13. Чи хотіли б Ви підвищити свій рівень знань української мови? (Позначте лише 
один варіант) 
1. Так 2. Ні. 3. Вагаюсь відповісти 

 

14. Чи плануєте Ви ближчим часом отримати додаткові знання з української 
мови? (Позначте лише один варіант) 
1. Так 2. Ні. 3. Вагаюсь відповісти 

 

15. Ви хотіли б підвищити свій рівень знань з української мови…(позначте лише 
один варіант) 
1. …самостійно. 
2. …через заклад, який надає такі послуги. 
3. Інше ___________________________________ 
4. Важко відповісти. 

 

 

16. Чи готові Ви сьогодні отримати додаткові знання з мови за власний рахунок? 
(Позначте лише один варіант) 
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1. Так 2. Ні. 3. Вагаюсь відповісти 
 

17. Які форми отримання додаткових знань з української мови були б для Вас 
найбільш прийнятними? ((Позначте не більше трьох варіантів) 
1. Безкоштовні курси у позаробочий час. 
2. Безкоштовні курси за місцем роботи. 
3. Інтернет-курси/дистанційне навчання. 
4. Безкоштовні тренінги інтернет-програми. 
5. Програми для самостійного вдосконалення знань з української мови. 
6. Медійні уроки для різних категорій населення. 
7. Інше ____________________________ 
8. Важко відповісти. 

 

 

18. Хто, на Вашу думку, може надавати послуги з підвищення рівня знань з 
української мови? (Позначте всі можливі варіанти) 
1. Заклади вищої освіти відповідного профілю або ті, де є кафедри української мови. 
2. Будь-який заклад вищої освіти. 
3. Спеціально створені державні установи. 
4. Спеціально створені недержавні установи. 
5. Громадські організації. 
6. Приватні особи, які мають відповідну освіту. 
7. Інше ________________________________________________ 
8. Важко відповісти. 

 

19. Спробуйте оцінити Ваш рівень володіння українською мовою. (Позначте лише 
один варіант) 
1. Володію вільно. 
2. Володію скоріше вільно. 
3. Важко відповісти. 

4. Скоріше не володію ніж володію. 
5. Зовсім не володію. 
 

 

20. Спробуйте оцінити рівень володіння українською мовою Ваших колег. 
(Позначте лише один варіант) 
1. Володіє вільно. 
2. Володіє скоріше вільно. 
3. Важко відповісти. 

4. Скоріше не володіє ніж володіє. 
5. Зовсім не володіє. 
 

 

21. Яким є інформаційний простір Вашого міста/району? (Позначте лише один 
варіант) 
1. Україномовним. 
2. Скоріше україномовним. 
3. Важко сказати. 

4. Скоріше не україномовним. 
5. Зовсім не україномовним. 
 

22. Яку мову Ви вважаєте рідною для себе? (Позначте лише один варіант) 
1. Українську. 2. Іншу (яку саме?)_________________________ 3. Важко сказати 

 

23. Яка мова є рідною для Ваших батьків? (Позначте лише один варіант) 
1. Українську. 2. Іншу (яку саме?)_________________________ 3. Важко сказати 

 

24 – 27. Якою мовою Ви сьогодні здебільшого отримуєте інформацію із … ? 
(Позначте лише один варіант у кожному стовпчику) 

№ Мова 24…друкован
их видань 

25…телебачен
ня 

26…ра
діо 

27…інтерн
ет 

 Українською 1 1 1 1 

 Російською 2 2 2 2 

 Українською та російською рівною 
мірою 

3 3 3 3 

 Іншою (якою 
саме?)_________________ 

4 4 4 4 
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 Вагаюсь відповісти 5 5 5 5 

 

29 – 34. Якій мові Ви надаєте перевагу під час отримання інформації із ... 
(Позначте лише один вариант у кожному стовпчику) 

№ Мова 29…друкова
них видань 

30…телебаче
ння 

31…раді
о 

32…інтер
нет 

 Українській 1 1 1 1 

 Російській 2 2 2 2 

 Українській та російській рівною 
мірою 

3 3 3 3 

 Іншій (якій 
саме?)__________________ 

4 4 4 4 

33 Немає різниці 5 5 5 5 

34 Вагаюсь відповісти 6 6 6 6 

 

35 – 38. Яку мову Ви частіше використовуєте для спілкування ...(Позначте лише 
один варіант у кожному стовпчику) 

№  Українську Російську Все залежить від ситуації – 
або українську, або російську 

35 ...в родині 1 2 3 
36 ...з колегами на роботі/за місцем 

навчання 
1 2 3 

37 ...під час спілкування з 
друзями/знайомими 

1 2 3 

38 ...під час розмов з відвідувачами 
Вашої організації 

1 2 3 

 

39 – 42. Як Ви вважаєте, якою мовою інформаційний продукт на сьогодні є більш 
якісний…(Позначте лише один варіант у кожному рядку) 

№  Українська мова Російська мова Інша мова 
39 ...телебачення 1 2 3 
40 ...радіо 1 2 3 
41 ...інтернет видання 1 2 3 
42 ...друковані видання 1 2 3 

 

43. Яку мову Ви найчастіше обираєте під час здійснення певних операцій з 
технічними засобами (банкомат, інтернет-сторінки, мобільні додатки тощо)? 
1. Українську. 
2. Російську. 

3. Англійську. 
4. Іншу______________________________ 

 

44. Що, на Вашу думку є запорукою єдності та злагоди в українському 
суспільстві? (Позначте не більше п’яти варіантів) 
1. Високий матеріальний достаток більшості 
населення. 
2. Забезпечення рівноправного розвитку 
різних мов та культур в Україні. 
3. Забезпечення самобутнього розвитку всіх 
народів України. 
4. Зростання та укріплення національної 
самосвідомості громадян. 

6. Потужна політична еліта, яка б була 
носієм та втілювачем прагнень більшості 
населення України. 
7. Розуміння всіма громадянами необхідності 
захисту і збереження суверенітету України. 
8. Усвідомлення всіма громадянами своєї 
відповідальності за майбутнє України. 
9. Інше_______________________________
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5. Єдина державна мова. ___ 
10. Вагаюсь відповісти. 

 

45. На Вашу думку, державна мова – це (напишіть, будь 
ласка)________________________________ 
_____________________________________________________________________________
____________ 
46. Яке з висловлювань найбільш влучно відображає Вашу думку стосовно 
нинішнього стану державної мови в Україні? (Позначте лише один варіант) 
1. Українська мова захищена повною 
мірою. 
2. Українська мова скоріше захищена 
ніж ні. 
3. Важко відповісти. 

4. Українська мова скоріше не захищена ніж 
захищена. 
5. Українська мова зовсім не захищена. 

 

47. На Вашу думку, як сьогодні держава впливає на розвиток державної мови в 
Україні? (Позначте лише один варіант) 

1. Позитивно. 
2. Скоріше позитивно 
3. Важко відповісти. 

4. Скоріше негативно. 
5. Негативно. 

 

48. Чи існують в даний час загрози для розвитку державної мови? (Позначте лише 
один варіант) 

1. Так. 3. Важко сказати (перехід до запитання № 50). 5. Ні (перехід до запитання № 50). 
2. Скоріше так. 4. Скоріше ні (перехід до запитання № 50).  

 

49. Якщо так, то у чому полягають ці загрози? (Позначте не більше трьох 
варіантів) 
1. Відсутність достатньої 
кількості кіно- та відеопродукції 
українською мовою. 
2. Відсутність уваги до підтримки 
пісенної творчості різних жанрів 
українською мовою. 
3. Відсутність цілеспрямованої 
державної мовної політики. 
4. Замала кількість радіопрограм 
українською мовою. 
5. Замала кількість театральних 
вистав українською мовою.  
6. Замала кількість телевізійних 
програм українською мовою. 
7. Замалий вибір газет цією 
мовою. 

8. Замалий вибір книг українською мовою. 
9. Недостатня кількість Інтернет видань українською 
мовою. 
10. Зневажливе ставлення до використання українською 
мови в побуті/у повсякденному спілкуванні. 
11. Недостатнє використання української мови в 
діяльності органів влади. 
12. Неналежний рівень патріотичного виховання в освітніх 
закладах. 
13. Недостатня увага приділяється питанням патріотичного 
виховання у сім’ї. 
14. Воєнні дії в державі/відсутність можливості проведення 
державної мовної політики на непідконтрольних Україні 
територіях. 
15. Обмеженість підготовки фахівців для дослідження та 
викладання українською мовою. 
16. Інше__________________________ 
17. Вагаюсь відповісти. 

 

50. З ким Ви себе ідентифікуєте? (Позначте лише один варіант) 
1. Українець. 
2. Європеєць. 
3. Слов’янин. 
4. Людина світу. 

5. З громадою. 
6. З сім’єю. 
7. Інше______________ 
8. Важко відповісти. 

 

51-52. Оцініть престиж української мови сьогодні ...(зробіть позначку у кожному 
рядку) 

№  Однозначно є 
престижною 

Скоріше 
престижною 

Важко 
відповісти 

Скоріше є не 
престижною 

Зовсім не 
престижна 

51 …в Україні вцілому 1 2 3 4 5 
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52 …у Вашому регіоні 
(районі/місті) 

1 2 3 4 5 

 

53. На Вашу думку, чи є необхідність у здійсненні ребредингу мови (зміна 
усталеного образу та сприйняття)? (Позначте лише один варіант) 
1. Так. 2. Ні. 3. Вагаюсь відповісти. 

 

54. Які способи популяризації української мови серед населення, на Ваш погляд, 

сьогодні є найбільш ефективними? (Позначте не більше п’яти варіантів) 

1. Створення вітчизняних сучасних, яскравих фільмів. 
2. Підтримка розвитку сучасних вітчизняного музичного мистецтва (музичних груп). 
3. Через поширення книжок українською мовою. 
4. Сучасна соціальна реклама. 
5. Через ЗМІ, Інтернет. 
6. Мовні курси за рахунок держави. 
7. Проведення заходів на кшталт написання Всеукраїнського диктанту національної єдності. 
8. Підтримка сучасних молодіжних заходів з використанням української традицій 
(фестивалів, конкурсів тощо). 
9. Сприяння у задоволенні мовних потреб українців за кордоном. 
10. Формування позитивного ставлення української спільноти до власної мови. 
11. Ребрендинг мови (зміна усталеного образу та сприйняття). 
12. Інше _______________________________ 
13. Важко відповісти. 

55 – 65. Визначте ступінь ефективності наступних способів популяризації 

української мови серед населення за шкалою… (зробіть позначку у кожному рядку) 
№  Однозначн

о 
ефективно 

Скоріше 
ефективн

о 

Важко 
відповісти 

Скоріше 
неефективн

о 

Зовсім 
неефективн

о 

55 Створення вітчизняних 
сучасних, яскравих фільмів. 

1 2 3 4 5 

56 Підтримка розвитку 
сучасних вітчизняного 
музичного мистецтва 
(музичних груп). 

1 2 3 4 5 

57 Через поширення книжок 
українською мовою. 

1 2 3 4 5 

58 Сучасна соціальна реклама. 1 2 3 4 5 

59 Через ЗМІ, Інтернет. 1 2 3 4 5 

60 Мовні курси за рахунок 
держави. 

1 2 3 4 5 

61 Проведення заходів на 
кшталт написання 
Всеукраїнського диктанту 
національної єдності. 

1 2 3 4 5 

62 Підтримка сучасних 
молодіжних заходів з 
використанням української 
традицій (фестивалів, 
конкурсів тощо). 

1 2 3 4 5 
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63 Сприяння у задоволенні 
мовних потреб українців за 
кордоном. 

1 2 3 4 5 

64 Формування позитивного 
ставлення української 
спільноти до власної мови. 

1 2 3 4 5 

65 Ребрендинг мови (зміна 
усталеного образу та 
сприйняття). 

1 2 3 4 5 

 

66. На Вашу думку, чи достатньою є політика держави щодо підтримки 
(використання) державної мови громадянами України? (Позначте лише один 
варіант) 
1. Так (перехід до запитання № 68). 
2. Ні. 
3. Вагаюсь відповісти(перехід до запитання № 68) 

 

67. Якщо ні, то які заходи, на Ваш погляд, з боку держави необхідно зробити для 
поширення використання української мови громадянами України в усіх сферах 
суспільного життя? (Позначте не більше п’яти варіантів) 
1. Удосконалення системи підготовки 
фахівців з української мови. 
2. Державна підтримка музикантів 
різних жанрів, які виконують твори 
українською мовою. 
3. Державна підтримка розвитку 
україномовного кіно. 
4. Державна підтримка україномовних 
літераторів. 
5. Запобігання зневажливого 
ставлення до української мови в 
засобах масової інформації України та 
за її межами. 
6. Запровадження дубльованого 
перекладу кінострічок та 
мультиплікаційних фільмів 
українською мовою. 
7. Запровадження заходів підтримки 
книговидавничої справи українською 
мовою. 

8. Запровадження обов’язкового ділового 
спілкування українською мовою в органах 
влади. 
9. Запровадження обов’язкового спілкування 
на державних підприємствах української 
мовою. 
10. Запровадження системи вивчення 
української мови за єдиними стандартами, 
починаючи з дошкільних установ.  
11. Підтримка громадських організацій, які 
займаються розвитком української мови. 
12. Розробка системи заходів із популяризації 
української мови. 
13. Ставлення спільноти до власної мови. 
14. Сприяння у задоволенні мовних потреб 
українців за кордоном. 
15. Інше_________________________ 
16. Вагаюсь відповісти. 

 

68. На Вашу думку, які основні проблеми в реалізації мовної політики України? 
(Позначте не більше п’яти варіантів) 
1. Відсутність цілісного українського 

мовно-культурного простору. 

2. Відсутність повноцінної нормативної 

бази, яка б регулювала відповідну сферу 

суспільних відносин. 

3. У свідомості значної кількості громадян 

зберігаються негативні стереотипи щодо 

статусу і місця української мови у 

суспільному, культурному житті. 

7. Втрата мовної ідентичності 

населення при переїзді у великі міста й 

асиміляція їх у російськомовному 

середовищі. 

8. Низький рівень володіння державною 

мовою серед представників 

національних меншин, що не дозволяє 

їм належно реалізовувати свої права та 

інтегруватися в українське суспільство. 
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4. Штучна заполітизованість та емоційна 

перевантаженість питання функціонування 

української мови в Україні, внаслідок чого 

мова використовується як інструмент 

політичної боротьби та є предметом 

маніпуляцій. 

5. Відсутність усталеної фахової 

української термінології та належної 

словникової бази у багатьох сферах. 

6. Відсутня необхідна кількість якісних 

підручників, посібників, енциклопедій, 

словників, довідникової та іншої навчальної 

й наукової літератури українською мовою. 

9. Недостатній рівень задоволення 

національно-культурних та мовних 

потреб українців, які проживають за 

кордоном.  

10. Застосування української мови 

задля можливості повноцінно 

використовувати новітні (цифрові) 

технології, отримувати і надавати 

товари та послуги, черпати інформацію 

завдяки їм. 
11. Інше_________________________ 
12. Важко відповісти. 

 

69. На Вашу думку, що забезпечить успішне функціонування української мови? 
(Позначте всі можливі варіанти) 

1. Правильне застосування української мови відповідно до вимог українського 

правопису. 

2. Запобігання змішуванню української мови з іншими мовами. 

3. Поширення знань про українську мову та її роль у розвитку української та 

європейської культури. 

4. Зміцнення поваги до діалектів та говірок української мови, запобігання їх 

зникненню. 

5.  Ребрендинг мови (зміна усталеного образу та сприйняття). 

6. Інше_____________________________ 

7. Важко відповісти. 
 

Дякуємо за щирі відповіді! 


