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МОВНА ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ 

Основою національної культури звісно ж є мова, в котрій зберігаються 
культурні коди нації, накопичується її історична пам’ять. Рівень культурного 
розвитку нації залежить він розвитку мови. Тому її захист і розвиток є 
обов’язковим для політики цивілізованої держави і саму ці складові повинні 
відображатися і в її законодавстві. 

Державна мовна політика – це сукупність засадничих нормативних 
рекомендацій, основою яких є комплексне оцінюванні мовних відносин в Україні 
і якими мають керуватися органи державної влади та органи місцевого 

самоврядування при регулюванні суспільних відносин у сфері мови на практиці. 
Реалізація концепції має відбуватися у відповідності та на основі ст. 10 

Конституції України, яка передбачає: «Державною мовою в Україні є українська 
мова. Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови 
в усіх сферах суспільного життя на всій території України». 

Щоб чинне законодавство України відповідало Європейській хартії 
регіональних мов і мов меншин був прийнятий Закон «Про засади державної 
мовної політики» від 3 липня 2012 року. Проте між ними є досить великі 
змістовні відмінності. Ще на етапі його проектування він викликав негативну 
реакцію, масові суспільні протести. Противники закону запевняли, що він не 
включає заходів на захист і підтримку державної української мови. Вони 
стверджували, що закон наділяє статус регіональної мови ознаками властивими 
рівню державної мови; передбачає застосування регіональної (фактично 
російської) мови не просто паралельно з, але і замість української мови в 
найбільш вагомих сферах суспільного життя, 23 лютого 2014 року була невдала 
спроба скасування даного закону Верховною Радою України. На даному етапі 
готується новий закон, який повинен бути повністю збалансованим. 

Щодо наявності двох мов в одній країні, то це завжди є станом нестійкості, 
адже має закономірну тенденцію до перетворення на одномовність, або взагалі до 
розділення єдиної держави на частини за мовною ознакою. 

Важливу роль у цій галузі відіграє активізація роботи і саме вона є 
необхідною умовою об’єднання сучасного українського суспільства, адже існує 
багато аспектів використання мови, які досі не регламентовані правом. 

Щоб забезпечити, на території України, вільний та безпроблемний розвиток 
усіх наявних в ній національних мов, необхідно планово та ефективно 

здійснювати завдання мовної політики. Це забезпечувало б розвиток та 
утвердження державності української мови, надавало їй рис перспективності, 
престижності та авторитетності, а також підтримувало самобутність 
національних меншин щодо захисту та відродження їхньої мови, і використання 
цих мов згідно з статусом та створеними функціями, створювало збалансований 
простір щодо мови в нашій країні. 
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