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На сучасному етапі актуальність даної теми є очевидною, оскільки це 

обумовлено складними процесами розбудови незалежної Української держави, 

творення української політичної нації.  

Мова – це не лише засіб спілкування, а й головний чинник консолідації 

нації, оскільки забезпечує єдність, вільний і культурний розвиток національної 

спільноти, стоїть на сторожі збереження національної ідентичності, здорового 

духовного та ментального розвитку, а отже, виступає могутнім засобом 

зміцнення національної свідомості. У державотворчому процесі мова, поряд із 

внутрішніми консолідуючими чинниками, виконує й зовнішню функцію, яка 

полягає у виокремленні держави з-поміж інших країн, в утвердженні нації і 

держави серед багатомовної спільноти. Отже, творення української нації 

вимагає розв’язання фундаментальних питань мовної сфери, щоб така нація 

ґрунтувалася на засадах української національної державності [2]. 

У суспільстві, де переважає корінний етнос і панує його мова, як, 

наприклад, у країнах Європи, зазначені функції мови поєднуються гармонійно. 

В цих державах мова, по суті, виступає еталоном державної самодостатності, 

самоцінності й неповторності. Але в Україні склалася інша ситуація: втративши 

свободу, тривалий час перебуваючи у складі інших держав, українська нація 

позбулася можливості повноцінно користуватися своєю мовою. Внаслідок 

заборон і дискримінації, адміністративно-силового тиску, якому піддавалася 

українська мова упродовж останніх трьох з половиною століть, значна частина 

українського населення, в тому числі етнічних українців, відчужена від 

використання рідної мови як засобу національної комунікації та головного 



інструменту консолідації нації. Особливо дається взнаки спадщина тривалого 

домінування в Україні російської мови, яка й сьогодні впливає на мовну 

ситуацію в державі. 

Мова як елемент етносу – важливий чинник його існування. Вона 

проявляється у збереженні національного колориту, у піснях, літературі, 

фольклорі тощо. З допомогою мови відбувається передача етнічного нащадкам, 

обмін етнічним з іншими культурами світу. Зазіхання на будь-який елемент 

етносу, чи будь-які культурні цінності зі сторони іншого народу може 

призвести до міжетнічних і міжнаціональних конфліктів [1, с.253]. 

 В процесі національної ідентифікації велику роль відіграє мовна 

самоідентифікація кожної особистості, бо саме вона стає чинником консолідації 

суспільства та двигуном розбудови сильної, демократичної та незалежної 

країни. Мова стає знаряддям, завдяки якому суспільство може захистити власні 

інтереси, історію, традиції. Відсутність національної мови є однією з найбільш 

серйозних перешкод, яку необхідно перебороти при створенні національної 

ідентичності. Тому державна мова стає тим гвинтиком, який має поєднати всі 

частини такої країни, як наша. 

Якщо порівняти ситуацію з державною мовою сьогодні та п’ять років 

тому, можна побачити, що престиж та соціальна значимість української мови 

зросли. Для сучасної молоді створюються такі умови, що, якщо вони бажають 

зробити кар’єру, особливо це стосується державних установ, вони повинні 

вільно володіти державною мовою, що звичайно підвищує зацікавленість 

молодого покоління у вивченні мови. В цьому контексті доречно буде 

пригадати слова Кочергана М.П., який вважає, що коли «етнічна група 

усвідомлює свою мовну єдність та своєрідність і пов’язує з цим усвідомленням 

позитивні емоції, мова буде прищеплювати її носіям почуття патріотизму»                 

[3, с.9]. Тому однією з умов стабільного розвитку такої поліетнічної держави, 

як сучасна Україна, стає повага до мови рідної і мови державної [4, с.54].  

Враховуючи сучасну мовну ситуацію в Україні, вироблення мовної 

єдності – процес надзвичайно складний. Поки що політики та суспільство довго 



і важко йдуть до розуміння мови як основи формування політичної нації, засобу 

зміцнення національної свідомості. За всі роки незалежності проблема мови є 

предметом спекуляцій різних політичних сил під час виборчих кампаній. 

Сьогодні свідоме використання української мови – це демонстрація 

громадянином лояльності до Української держави, своєї національної 

свідомості та самоідентифікації з українською нацією. Натомість відмова від 

використання української в публічному просторі є свідченням несформованої 

чи іншої національної самоідентифікації. Громадяни, що  зухвало 

демонструють зневагу  та знехтують  мову, ніколи  не будуть лояльні й до самої 

України як національної держави  [5, с.42]. 

Вільне опанування всіма громадянами України мови – це, як підтверджує 

багатовіковий досвід держав світу, запорука міжетнічної злагоди, єдності і 

стабільності суспільства, ефективного функціонування держави, позитивного її 

сприйняття як повноцінного і незалежного суб’єкта світової спільноти. 

Українці, як етнічна нація, мають підтримувати відродження культурної 

самобутності національних меншин, а національні меншини, у свою чергу, 

мають доброзичливо ставитися до української культури і, в міру можливого, 

сприяти її відродженню. В аспекті освіти і виховання кожний громадянин 

України, незалежно від його етнічного походження, має знати державну мову, 

історію держави, Конституцію України, підтримувати незалежність та 

поважати її символіку. Україна має бути найвищою цінністю для всіх її 

громадян як їхня спільна батьківщина в існуючих кордонах. За цих умов етнічні 

меншини об’єднаються у справі державотворення з основною українською 

нацією, не втрачаючи своєї етнічної самобутності . 

Отже, виходячи з вищезазначеного, нагальною постає потреба 

формування і реалізації виваженої, цілеспрямованої державної мовної політики, 

що передбачала б захист та підтримку національної мови, забезпечувала 

розвиток і функціонування мов етнічних меншин. Суть заходів держави на 

підтримку української мови полягає не в її насильному нав’язуванні, а в тому, 

щоб надати громадянам України, які раніше були позбавлені свободи вибору, 



можливість вільно опанувати рідну мову і свідомо вивчити державну мову з 

урахуванням перспектив, які відкриває її знання для самовдосконалення, 

самореалізації та повномасштабного здійснення конституційних прав. Потрібен 

системний, наполегливий і відповідальний пошук виважених компромісних 

рішень, здатних забезпечувати подальший розвиток української мови та 

водночас сприяти побудові правової демократичної держави [2].  

Українська мова як фактор формування нації є невід’ємним 

державницьким атрибутом і відіграє роль загальнонаціональної цінності 

державотворення. Державність української мови є ключовим чинником 

консолідації українського суспільства, формування сучасної української нації, 

символічним уособленням української державності, гарантією збереження 

національної ідентичності українського етносу і державної єдності України.  
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