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ДЕРЖАВОТВОРЧІ ФУНКЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В УКРАЇНІ 

 
У статті висвітлюються закони Європейських організацій і держав та України, які врег ульовують мовне і 

культурне різноманіття в державі Україна та обґрунтовуються державотворчі функції української мови і всебічне 
забезпечення гармонійного повносилого розвитку усіх національних мов в Українській державі.  

Основою мовної політики сучасної України є розвиток і функціонування української мови як державної поряд з 
гармонійним розвитком і функціонуванням рідних мов національних спільнот і етнічних груп. Мовна особистість 
людини складається з природної заданості, мовної спроможності, мовної свідомості, яка формується у процесі 
розвитку мовлення і поповнює мовнокомунікативну компетентність. Рідна мова – це енерг ія народу, жива діяльність 
постійно відтворюваного людського духу, основа і джерело вічного розвитку, що стимулює загальнолюдську духовну 
силу і культуру до творення.  

Ключові слова: державний статус, мови національних спільнот, державотворчі функції, національна 
ідентичність, мовна особистість. 
Повага до мови - це повага до народу. 
Олесь Гончар 

 
Українська держава прийняла до виконання низку Європейських і власних Законів, якими в ній 

формується і регулюється етнолінгвопростір: Декларація прав національностей України (Верховна 

Рада України, 1-го листопада 1991 р.); Про мови в Українській РСР (Верховна рада УРСР, 29 вересня 

1989 року), Про національні меншини в Україні (1992 р.); Європейська хартія регіональних та 

міноритарних мов (Рада Європи, 1992 р.); Декларація принципів толерантності (Генеральна 

конференція ЮНЕСКО 1995 р.); Ословські рекомендації щодо мовних прав національних меншин і 

пояснювальна записка (Фонд міжетнічних відносин, лютий 1998 р.); Гаазькі рекомендації щодо 

освітніх прав національних меншин та пояснювальна записка (Фонд міжетнічних відносин, жовтень 

1996 р.) та інших постанов і рішень, покликаних до утвердження «Єдності в різноманітностях» та 

збереження етнокультурної спадщини. Сусідні нам Європейські демократичні держави також 

узаконили права національних меншин на розвиток мови, культури, традицій – Угорська Республіка: 

«Про права національних та етнічних меншин» (1993 р.), Чеська Республіка: «Про права представників 

національних меншин» (2001 р.); Республіка Польща: «Про національні й етнічні меншини та 

регіональні мови» (2005 р.). 
 

Безперечно, що цим наші країни – Україна, Угорщина – розвивають і підтримують 
європейську ідентичність, полікультурність і відкритість, національно маркований соціальний 
простір та міжлінгвокультурну компетентність громадян ( Володимир Євтух, 2009). 
 

Сучасне практичне розуміння мови як вербального засобу комунікації, каналу 
інформації дещо спрощує і опредмечує філософську природу мови, яка показує переваги 
людини над іншими природними безмовними істотами, бо мова наповнила і розвинула 
людину психологосферами. В результаті такого спрощеного бачення мова сприймається як 
такий собі практичний зручний інструмент, засіб повідомлення, навчання. Це добре, але … 
Звідси йдуть потуги заборонювати рідну мову, ганьбити, нищити, замінювати іншою, на 
чийсь погляд кращою, доцільнішою. 
 

Насправді філософська природа мови значно глибинніша і складніша. Мова – це 
енергія народу, закладена в його природі, жива діяльність постійно відтворюваного 
людського духу, основа і джерело вічного руху, що стимулює загальнолюдську духовну силу 
до творення. Вільгельм фон Гумбольдт писав: «І кожна мова описує навколо народу, якому 
вона належить, коло, звідки людина може вийте лише умовно, оскільки вона відразу 
потрапляє в коло іншої мови». За В.фон Гумбольдтом (1984: 80): «мова – це світ між світом 
зовнішніх явищ і внутрішнім світом людини». Але це потрапляння є не механічним, бо рідна 
мова тісно переплетена з культурою, вона веде її за собою. Кожна мова є світом між світом 
людини і зовнішнім світом, отже, світом світів. 
 

За сприяння Міжнародної асоціації з розвитку співробітництва з науковцями нових 
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незалежних держав колишнього Радянського Союзу група європейських і українських науковців під 
орудою відомого німецького дослідника історика мови і соціолінгвіста Юліани Бестерс-Дільґер (2008: 
333) здійснила за європейськими вимогами проект «Мовна політика в Україні: антропологічні, 
лінгвістичні аспекти та подальші перспективи» і прийшла до висновків, що «Державною мовою 
України є і в осяжному майбутньому буде українська. Кожна держава має право поширювати 
державну мову на 
своїй території та вимагати від своїх громадян її знання. …держава бере на себе зобов’язання, 
щодо підтримки недержавних мов і культур… Вибір мови приватного вжитку не може бути 
предметом законодавчих врегулювань». У розлогому дослідження «Етнічне та мовне 
розмаїття України. Аналітичний огляд ситуації» дослідники Мельник С. та Черничко С. 
(2010: 146) прийшли до висновку «Актуальним завданням сьогодення є вироблення моделі 
безконфліктного співіснування і функціонування різних мов в українському соціумі» та 
запропонували низку рекомендацій. 
 

Мовна особистість людини складається з природної заданості, мовної спроможності, 
мовної свідомості, яка формується у процесі розвитку мовлення, і мовленнєвої комунікації, 
що постійно поповнює її мовнокомунікативну компетентність. Ніщо інше так тонко не 
виражає і не вражає, так повно не характеризує людину, її психоемотивну сферу, як її власна 
мова і мовлення, рідна з роду – народу. 
 

Соціолінгвісти (напр. Галина Євсеєва, 2011: 111) вважають, що «державний статус 
української мови несумісний із пропагандою, спрямованою на запровадження другої 
державної мови». Оскільки розвиток у людини її людської природи залежить від розвитку 
рідної мови, цією останньою безпосередньо і визначається «поняття нації як людського 
співтовариства, що йде в утворенні мови своїм неповторним шляхом». 
 

Це означає: а) людська природа залежить від розвитку мови, б) мовою визначається і 
поняття нації як людського співтовариства, в) нація, а не хтось інший, творить мову». Тому 
жодна демократична держава і вихований нею патріотичний і толерантний соціум титульної 
нації не може  
і не буде зневажати та принижувати жодну з національних спільнот, етнічних груп і їх мов та 
культур, бо кожна така мова і культура є цивілізаційною цінністю, породженою віковічною 
працею  
і боротьбою за життя і свободу багатьох поколінь предків.  

Основні завдання державної мовної політики в Україні спрямовуються на: 
 

У утвердження державотворчих функцій сучасної української літературної мови 
(усіх її стилів і жанрів): офіційно-ділового, наукового, художнього, публіцистичного, усно-
розмовного, епістолярного, конфесійного);   

У гарантування рівноправної і повносилої участі громадян України, що належать 
до різних національних спільнот і етнічних груп, в усіх сферах життя українського 
суспільства;   

У підтримку розвитку та популяризації мовно-культурної спадщини і сучасної 
творчості представників національних спільнот і груп;   

У захист прав, свобод, території усіх громадян України;  
У дотримання балансу етнічних інтересів усіх громадян держави.  

 
Мова, окрім концептуально-категорійного предметного змісту, містить цілі сфери 

вербально-ментальних ідентифікатів моралі, етики, естетики, культури традицій, символів, 
звичаїв, обрядів, способів співжиття і поведінки. Ними маркуються етнолінгвопростір 
держави, колективна свідомість і спорідненість, зберігається історична пам’ять, постулати 
сьогодення, реалізуються сприйняття, чуття, враження, тобто фактично омовлено все, чим 
живе даний народ. Звідси висновок: будь-яке ущемлення рідної мови травмуватиме буття 
конкретної людини і всього етносу. 
 

Основними державотворчими функціями сучасної української літературної мови є 
комунікативна, номінативна , мислетворча, пізнавальна, кумулятивна (об’єднавча), 
ідентифікаційна, репрезентативна функції для усіх громадян етнічних українців і 
національних спільнот з їх мовами і культурами для успішної праці, натхненної творчості і 
комфортного громадянського житт я у міцній державі. 
 

Глибшому проникненню у людинну суть мови допомагають поняття мовної 
особистості, людини мовлячої. Складниками загального поняття мовної особистості є мовна 
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спроможність, мовна свідомість і мовнокомунікативна (дискурсна) діяльність, результатом 
якої є мовнокомунікативна компетентність. 
 

Мовна спроможність є першоосновою для формування мовної свідомості, а з нею і 
становлення та розвитку мовленнєвих компетенцій та мовної комунікативної компетентності. Відомий 
французький вчений Клод Ажеж (2003: 34) сформулював мовну спроможність як властивість, 
закладену «в генетичному коді кожного індивіда у вигляді універсальної когнітивної схеми, що 
зафіксована на нейрологічному рівні, який від народження є сформованою даністю індивіда». 
 

Хоча система мовної спроможності є генетичною заданістю, її механізм є надзвичайно 
динамічним і потужним. Це засвідчують спостереження над мовленнєвим розвитком 
немовлят, дошкільнят, молодших, середніх і старших школярів, над тим, як інтенсивно 
зростають і розширюються рівні мовної спроможності у процесі здобування практичних 
мовленнєвих знань і навичок, вивчення сучасних норм літературної мови. На цих етапах 
здобуття мовного досвіду 
відбувається вироблення і закріплення правил мовленнєвої діяльності, формування у свідом 
ості корелятів людського досвіду, уявлень, образів, понять, практичних і теоретичних знань 
про світ, здобутих в інтерперсональній комунікації. 
 

Реалізація генетично закладеної мовної спроможності у процесі розвитку 
людини формує і її мовну свідомість. Розвинена мовна свідомість особистості відображає 
сформовані віками колективні ціннісні орієнтації, спрямовані на креативну мовленнєву 
діяльність. Мовна свідомість є основною ознакою кожної мовної особистості. Вона формує 
когнітивний (пізнавальний) зміст мовлення і містить його у собі завжди готовим до 
мовленнєвої потреби. 
 

Мовна особистість – це особистість конкретної людини, виражена в мові і через 
мову в її дискурсах, текстах. Орієнтовний опис мовної особистості передбачає аналіз таких 
складових компонентів: 

–     мовна особистість у своєму часі і на тлі доби; її історії і політики;  
–     мотиви, інтенції, домінанти особливості світовідчування;   
– реконструкція моделі світу (або фрагменту), відображеної у свідомості мовної 

особистості: тезаурус, концепти і концептосфери;   
–     характеристика семантичного рівня дискурсу;   
– реконструкція асоціативно-вербальної сітки (які поняття і як саме виражаються цією 

особистістю, яким стилем, якими способами і засобами комунікації).   
Тетяна Космеда (2012: 19) вважає, що: «в центрі уваги мовознавців сьогодні не значення як 

таке, 
 
\endash «значення мовця» і «значення слухача», тобто індивідуальні смисли». Поняття мовна 
особистість ніби відповідає на питання «яка людина»: «людина етична», «людина естетична», «людина 
талановита», 
«людина вольова», «людина інтелектуальна», «людина емоційна» та інш. 
 

Наповненість мовної спроможності складають такі компоненти: когнітивний 
(пізнавальний) рівень – передінформація, кореляти досвіду, основні концепти – еталони 
понять; семантичний рівень – акумулює знання значень слів; граматичний рівень – знання 
зв’язків між словами, зміни слів; комунікативний рівень – реалізує знання структур 
повідомлення, текстів; прагматичний рівень 
– актуалізує мотиви і доцільність вибору мовних засобів.  
 

У процесі інтеракціональної мовленнєвої комунікації відбувається розвиток цих компонентів 

мовної спроможності, розширення їх можливостей, наповнення лексико-семантичним і граматичним 

змістом, вдосконалення й уточнення мотивів вибору мовних одиниць, побудови висловів, речень, 

текстем і текстів. Успіх сучасної молодої людини залежить і довго визначатиметься у майбутньому 

тим, як інтенсивно і продуктивно вона розвиватиме свою мовну спроможність на базі е лементів 

системи конкретної, спершу рідної мови, засвоюючи фонетичні, лексико-фраземні, словотвірні і 

словозмінні поняття, граматичні правила та стилістичні функції мовних одиниць. Вивчення інших мов 

розвиватиме і посилюватиме мовну спроможність, але воно також буде продуктивним і успішним, 

якщо ґрунтуватиметься на доброму засвоєнні рідної мови. Мовна спроможність є основою формування 

мовної свідомості і виповнюється нею (мовомисленням, мислеобразами, рефлексіями). У мовній 

свідомості умовно виділяють два рівні: перший містить предметний (денотат ний) зміст, що 
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характерний для мовної спільноти (його ми успадковуємо, переймаючи мову від старших). А другий 

(глибинний) концептуальний – це вже власне усвідомлення мовцем своєї мови, з елементами 

індивідуального авторського осмислення і вибору мовних варіантів на свій смак. Тут мовна свідомість 

постає як структура культурно й соціально зумовлених настанов щодо рідної мови, які відбивають 

колективні морально-етичні орієнтації певної мовної спільноти. Третім компонентом мовної 

особистості є мовнокомунікативна компетентність, що дозволяє сповна реалізувати єдність досягнення 

і мовної спроможності, і мовної свідомості через види мовленнєвої діяльності у відповідній 

соціокультурній мовній спільноті.  

 
Нині в Україні актуальним є питання державної ваги – виховання державницького 

народу: громадян України української національності та інших національностей, які свідомо 
прилучаються до українства, розбудовують і зміцнюють українську державу, тих, хто в ній 
живе і хоче жити як у власному доброму і добротному домі. Особлива роль у такому 
вихованні належить українській мові – основному носієві українства, ідентифікату 
українськості, невичерпному джерелу української ментальності, історії і культури. 
 

Цьому сприяють кілька чинників внутрішньомовного і позамовного 
(екстралінгвального) характеру:  

- українська мова належить до найдавніших слов’янських мов: вона – 
пряма гілка праслов’янської мови (окремі фольклорні тексти її мають більше 5-3 
тис. років); 

-українська літературна мова є високорозвиненою, структурно розбудованою, 
граматично впорядкованою, багатою виражальними засобами;  

8. українська літературна мова є унормованою на всіх її рівнях (лексичному, 
фонетичному, граматичному, морфологічному, словотвірному, синтаксичному, 
текстотворчому);   

9. українська мова має багату художньо-літературну спадщину, що сягає вершин 
світового рівня мистецтва слова;   

10. сучасна українська мова належить до стилістично диференційованих мов, має 
всі стилі, підстилі та жанри, наявні у високорозвинених літературних мовах;  
 

11. сучасна українська мова сформована на народно-розмовній основі, з 
залученням елементів усіх діалектів і говірок,що полегшує її сприймання, вивчення і 
поширення та забезпечує їй життєздатність;   

12. українська мова є живою, продуктивною, з активним словотвором, здатною до 
творення нових терміносистем; вона живою є і в діаспорі вже кілька століть;   

13. українська мова має державний статус, а це сприяє розширенню її суспільних 
функцій і активізації її внутрішньо-мовних процесів, збагаченню новими виражальними 
засобами;  
 

14. українська мова є державною в Україні тому, що вона є мовою спілкування, 
творчості і суспільної діяльності її громадян корінної титульної нації та громадян інших 
етнічних спільнот, вона номінує державу і територію у визначених кордонах.  
 

В Україні заради єдності держави, згуртованості та злагоди суспільства всі громадяни 
зобов’язані визнавати і реалізовувати один з основних законів, записаний у статті 10 Конституції 
України: «Державною (офіційною) мовою в Україні є українська мова» (Конституція України, 2007).  
 
Там же зазначено, що «У місцях компактного проживання громадян, що належать до однієї 
або кількох національних меншин, поряд із державною мовою може вживатися у діяльності 
органів державної влади та державних організацій російська та інші мови, прийнятні для 
більшості мешканців певного населеного пункту». 
 

Кожному громадянину України слід усвідомлювати, що одним із перших його громадянських 
обов’язків є обов’язок поважати державну мову, вивчати, пропагувати її, вміти користуватися 
сучасною українською літературною мовою в усіх сферах державно-суспільного та виробничого 
життя. І цей обов’язок належить до честі й гідності громадянина. А кожний, хто зневажає 
громадянський мовний обов’язок знати державну мову України, втрачає у власній повноцінності, 
обкрадає і збіднює себе. 
 

Що дає громадянам України вивчення її державної мови – сучасної української 
літературної мови? Перше – гарантію повноцінно реалізувати всі права і свободи в межах 
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Української держави на всіх виборних, державних, виробничих посадах (незалежно від 
етнічного походження і віросповідання). Друге – реалізувати творчі можливості в усіх сферах 
політичного, правничо-управлінського, суспільно-виробничого, наукового та культурно-
освітнього життя. Третє – мати доступ до джерел української духовності, культури, науки, 
літератури, мистецтва, традицій і мати можливість урізноманітнювати свій творчий і 
духовний світ відповідно до соціальної ролі, інтересів, уподобань. Четверте (а можливо, це 
перше) – відчуття єдності з державою, яка про тебе піклується і яку ти зміцнюєш, відчуття 
єдності із землею, на якій живеш, з народом-творцем і носієм української мови; почуття 
комфортності від того, що ти вдома, що ти успадковуєш і несеш історичну пам’ять однієї з 
найдавніших мов, однієї з найдавніших культур. 
 

Чи потрібна Українській державі єдина державна літературна мова – сучасна 
літературна мова – і що вона дає державі? Які державотворчі функції виконує? 
 

Сучасна українська мова, високорозвинена літературна мова народу, корінного мешканця на 
споконвічній території своєї держави, який дав назву цій державі і складає абсолютну більшість її 
населення, є важливим чинником українського державотворення. Вона належить до основних 
атрибутів 
 
– індентифікатів державності поряд з гербом, прапором, армією, територією, державним устроєм, 

суспільним укладом. Більше того, з цією ідентифікаційною функцією мова є цементуючим ядром нації, 

а отже, й її держави. Як засіб спілкування, поширення інформації, мова маркує територію, об’єднуючи 

людей у суспільство, представляє державний устрій, обслуговує матеріальне виробництво, культурні 

потреби, щоденне життя громадян, отже, виконує такі функції: комунікативну, номінативну, 

експресивну, естетичну, культурологічну, консолідувальну, репрезентативну, фатичну. Віками 

передається з уст в уста, закріплюючись у фольклорі і текстах пам’яток, мова збирає, оберігає й 

передає світовідчуття та досвід предків, їх звичаї і вірування, формує національну картину 

світобачення, все те, що прийнято називати духом нації. І це об’єднується і спрямовується 

культурологічною функцією мови. Як відшліфований, культурний різновид мовлення сучасна 

літературна мова є формою виявлення політичного життя, основою розвитку науки й освіти, джерелом 

образності всіх видів мистецтва, 
засобом розвитку культури. І сама мова досягла такого рівня розвитку, що стала явищем 
культури, мистецтвом слова. Такі ознаки і якості літературної мови роблять її вплив на 
особистість і громадянство визначальним, виховуючим. Через мову кожний з нас єднається з 
усім народом, сприймає його міфологію і філософію, формує ментальність, його мовою 
бачить і чує світ, його оцінками вимірює, ідентифікує себе. 
 

Кого і що має давати українська мовна освіта Українській державі і суспільству? 
Мовна освіта повинна підготувати і виховати свідомих громадян, які (незалежно від етнічного 
походження) вільно володіють державною мовою, тобто сучасною українською літературною 
мовою, її стилями і жанрами, володіють так, що можуть нею успішно виконувати свої 
обов’язки на державних і управлінсько-виробничих посадах, тобто фактично це означає – 
вони творять єдину державу і формують її суспільство. Це сфера консолідувальної, 
кумулятивної функції мови. 
 

Мовна освіта має забезпечувати інтелектуальний розвиток громадян у державі. Мова 
як матеріалізована думка і як процес та форма її породження, як засіб переходу від 
конкретно-чуттєвого до понятійно-абстрактного пізнання світу, як «канал зв’язку» при 
одержанні інформації з інших, немовних сфер людського й природного буття є основним 
чинником формування інтелекту, волі, емоцій, етики особистості. У сфері мовної освіти 
актуалізується пізнавальна, мислетворча, культурологічна функції мови. 
 

Національно-патріотичне виховання громадян з активною життєвою позицією, 
орієнтованою на єдність та узгодженість інтересів Української держави, суспільства і 
громадян, також забезпечується мовною освітою.  

Виховання духовно-емоційної сфери україномовних громадян через органічний 
зв’язок української мови з українськими національними традиціями, історією, культурою, 
досвідом. Слід враховувати, що українська мова є скарбницею і репрезентантом не тільки 
української ментальності, а й загальнолюдських морально-етичних і естетичних цінностей. 
Цей благодатний матеріал для виховання молодої людини сучасного демократичного 
суспільства реалізується під час вивчення нею української мови. 
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The article focuses on the laws of European organizations and Ukrainian laws regulating and cultural diversity in 
Ukraine. Also, state features of Ukrainian language and comprehensive insurance of harmonious and full development of 
national languages in Ukraine were substantiated in the article.  

The basis of the language policy of modern Ukraine is the development and functioning of Ukrainian as the state 
language along with the harmonious development and functioning of the native languages national communities and ethnic 
groups. Langu age personality consists of natural predetermined, language ability, linguistic consciousness which is formed 
within the development of speech and extends language and communicative competence. Native language is the energy of a 
nation, a living activity of the human constantly retrieving spirit, a foundation and source of eternal development; it stimulates 
universal human spiritual power and culture for creativity.  
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