
реалізації такого. Сучасний освітній процес повинен виходити на новітній 
рівень, для розширення потенційних можливостей України, аби вийти на 
європейський рівень життя, як в економічному просторі, так і в соціальному.
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СУЧАСНИЙ СТАН МОВНОЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ

Починаючи розмову про мовну політику, для початку з’ясуємо значення 
мови – як суспільного феномена. «Мова – це те, що єднає людей саме як 
людей», так висловився доктор філологічних наук Павло Гриценко у одному 
зі своїх інтерв’ю [2]. Щодо історичних передумов розвитку мовної політики, 
слід зазначити: шанобливе ставлення до української мови завжди мало свій 
відгук серед освіченої та патріотичної частки суспільства. Недарма боротьба 
України за самостійність, завжди зазнавала утисків, перш за все, з мовного 
питання: визнання самого факту існування української мови свідчило про 
визнання українців як окремого етносу, що було «неможливим» в умовах 
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«співіснування» з могутніми імперіями, починаючи від Австро-Угорської та 
Російської до СРСР.

Незалежність України – тягне за собою визнання й незалежності 
української мови, що знаходить своє відображення у Основному Законі, та 
ланці інших законодавчих актів. З подіями 2014 року мовнє питання постало 
досить гостро та продовжує набирати обертів. Здійснювати дослідження та 
безпосередній моніторинг сучасного стану розвитку мовленнєвої політики –
прямий обов’язок молоді, з наміром покращення та сприяння її 
вдосконалення.

Теоретично мовна політика в Україні була здавна. Одним із перших 
мовну політику дослідив О.М. Куць. У його посібнику «Мовна політика в 
державотворчих процесах України» на підставі аналізу документів і 
спеціальної літератури та з використанням міжнародного досвіду вперше в 
політологічній літературі це поняття розглянуто як складову політики 
Української держави. Питанням феномену мовної політики займалися, 
зокрема, В.В. Заболоцький, В.П. Колісник, Ж.А. Шевчук, та ін. [6] 

Перейдемо до безпосереднього викладу основного питання, а саме 
сучасного стану мовної політики. Чинне законодавство про мову 
представлено низкою нормативно-правових актів: Конституція України, ЗУ 
«Про забезпечення функціонування української мови як державної» від 
25.04.2019 року [1], Європейська хартія регіональних мов або мов меншин, 
Розпорядження Кабінету міністрів України № 596-р «Про схвалення 
Стратегії популяризації української мови до 2030 року «Сильна мова -
успішна держава» від 17 липня 2019 р. та ін. Відповідного до останього: 
«всебічний розвиток української мови як однієї з найважливіших складових 
національної ідентичності українського народу є гарантією національної 
безпеки і суверенітету України та забезпечує єднання нації» [3].

За даними аналітичного огляду «Становище української мови в Україні в 
2017 році», оприлюдненого рухом «Простір свободи» 8 листопада 2017 року. 
Всеукраїнське опитування Центру Разумкова подає наступні цифри: 92% 
громадян України (без урахування окупованих територій) вважають себе 
етнічними українцями, 6% – етнічними росіянами, 1,5% – представниками 
інших національностей.

Так, понад 2/3 респондентів на питання: «Яку мову Ви вважаєте 
рідною?» відповіли:

• українська – 68%,
• російська – 14%,
• українська та російська – 17%. 

Не дивно також: частка людей, які розмовляють українською вдома, 
традиційно нижча за частку тих, хто вважає її рідною мовою. Хоча цей 
чинник частіше за все коливається, і свій вплив на це має демографічний 
фактор. Щодо зростання ролі та статусу української мови у ході опитуванні 
Київського міжнародного інституту соціології знайшов підтвердження факт 
необхідності зміцнення державної мови [5].
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Цифровізація всіх аспектів суспільного життя торкнулася й мови, тому на 
волонтерських засадах було розроблено проект «Портал мовної політики», 
основними цілями якого є: 

– просування ідеї про необхідність утвердження української мови як
єдиної домінантної мови в суспільстві;

– зібрання в одному місці інформації та матеріалів про мови в суспільстві 
(в тому числі, досвід інших країн);

– платформа для обговорення думок, ідей, концепцій;
– координація дій з безпосередньої популяризації мови [3].
За допомогою даного порталу будь-який громадянин в змозі ознайомитися 

з новинами у законодавстві, аби мати змогу бути обізнаним у мовному 
питанні. Українське суспільство сьогодні впевнено крокує до закріплення 
української мови у всіх сферах життя, що стає певним стимулом до плідної 
праці з боку законодавця, аби «задовольнити» всі примхи громадян, та 
подолати прояви впливу російської мови на формування національної 
свідомості.

Отже, вважаємо, що на сьогодні мовна політика набирає обертів, цьому 
слугують незліченні заходи, законопроекти, та врешті-решт настрої серед 
суспільства та жага до шанобливого та поважного ставлення до української 
мови на світовій арені.
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