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ВСТУП 
 

Які б трансформації не переживало суспільство, яку б зовнішню 
чи внутрішню політику не провадила влада, беззаперечним фактом є 
те, що мова була й залишається стрижневим елементом на кожному з 
етапів виникнення та розвитку держави. Становлення народу тісно 
пов’язане з формуванням його мови. Усі сторони соціальної взаємодії, 
процеси пізнавальної і творчої діяльності людини, кожний момент її 
свідомості супроводжуються мовою. Тобто мовна система, складна і 
багатогранна, обслуговує всі сфери нашого життя: від побутової до 
офіційно-дипломатичної, вона унормовує та структурує парадигму 
відносин нації загалом і кожного з її представників зокрема.  

Представляючи вищий рівень організації суспільства, мова є 
свідченням розвитку людства. Вона росте і розвивається з розвитком 
свого народу, ускладнюючи та структуруючи систему 
міжособистісних відносин, створюючи нові мовні виміри та 
розширюючи горизонти комунікативних можливостей. Разом із 
вдосконаленням науково-технічної бази, поглибленням соціально-
психологічних взаємовпливів у соціумі, модифікується і сфера 
функціонування мовних компонентів. Вченими доведено, що чим 
розвиненішою є людська спільнота, чим більше в її середовищі точок 
дотику, тим досконалішою є її мова і тим багатшим і якіснішим 
показником складників вона характеризується. 

Іншими словами, мова є своєрідним формантом кожного 
окремого народу зокрема і всього світового соціуму загалом. 
Являючись однією з основних ознак державності, мова забезпечує 
кореляцію взаємостосунків у міжсуспільному та міждержавному 
просторі, а мовна політика визначає курс держави на 
зовнішньополітичній арені, формує концепт самоусвідомлення народу 
себе як нації. 

 



5 

 

1. МОВА І МОВЛЕННЯ. МОВА І МИСЛЕННЯ 
 
Мова нерозривно пов’язана з такими явищами як мовлення та мислення. 

Зв’язок мови із мисленням зумовлений необхідністю сформувати думку і 
донести її до реципієнта. У трактуванні зв’язку мови та мислення існують дві 
протилежні і однаково неправильні тенденції: відривання мови від мислення і 
мислення від мови і їх ототожнення. Нині поширена концепція, за якою мова і 
мислення пов’язані між собою діалектичними співвідношеннями й утворюють 
взаємозумовлену єдність, але не тотожність. Так, скажімо, ряд мовознавців та 
психологів говорили про можливість несловесного мислення, або поряд зі 
словесним допускали інші форми мислення. Та й саме словесне мислення 
зводиться не лише до звукових, а й до інших образів: зорових, жестових, 
тактильних тощо.  

Іншим важливим питанням є співвідношення мови і мовлення. Майже всі 
лінгвісти, які визнають дихотомію “мова-мовлення”, вважають мову потенцією, 
знанням або системою знаків, а мовлення – реалізацією, маніфестацією цієї 
потенції. Мова не зберігається в мовленні, а реалізується, виявляється, 
об’єктивується в ньому. Реалізуючись у мовленні, мова виконує своє 
комунікативне призначення. Мовлення вводить мову в контекст уживання. 
Певною мірою мова відноситься до мовлення як ідеальне до матеріального. 
Мова являє собою щось стабільне і загальноприйняте, тоді як мовлення є 
оказіональним (випадковим), рухливим. Іншими словами, мовлення відображає 
мовну компетенцію індивіда, його досвід, є своєрідним видом вільної творчої 
діяльності індивіда. Мовлення розгортається в часі і реалізується в просторі, 
тоді як мова не має цих ознак. Мовлення безконечне, система мови конечна.  

Втім, за ознакою бути сполучним елементом в синхронічному та 
діахронічному планах (тобто між елементами одного рівня та між різними 
рівнями), поняття мови набуло широкого розповсюдження не лише як засобу 
комунікації між людьми. Сьогодні говорять про мову знаків, мову жестів, мову 
кольорів, мову програмування. Тобто саме поняття мови перетворилося на 
універсалію, що має характер всеохопності та позначає код, зрозумілий 
втаємниченим”, тобто представникам однієї культури, професії, особам, які 
мислять однаковими категоріями. 

Тому шкода, що в умовах технічного прогресу та повсюдної 
комп’ютеризації нашого сьогодення ми забуваємо, що ні механізми, ні 
надсучасні винаходи не здатні дати нам те, що не просто полегшить наше 
життя, а внесе в нього унормованість і психологічну стабільність. Такі 
трансформації підвладні лише природнім факторам, яким, без сумніву, і є мова.  
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2. ФУНКЦІЇ МОВИ 
 
Наші предки вірили в сакральні властивості мови, вони знали, що словом 

можна поранити, зцілити, залякати, переконати, змусити виконувати свою волю. 
Пізніше ці магічні елементи перейшли вже як цілком усвідомлений компонент до 
сфери управління окремими людьми, а потім і державою. Князівське віче, 
королівський сейм, сучасна рада послуговуються нічим іншим як мовою для 
прийняття важливих рішень, підписання домовленостей, створення чи руйнування 
коаліцій і союзів. Ще давні греки і римляни усвідомили цю важливу функцію 
мови, саме тому вихованню ораторських здібностей, прищепленню чуття слова 
майбутнім полководцям, мислителям, правителям і філософам відводилося так 
багато місця в системі виховання і навчання Давньої Греції та Риму. Що вже 
говорити про численні конкурси на вправність у володінні словом, про знамениті 
промови ораторів, імена яких і до сьогодні лишаються взірцем для сучасних 
лідерів, які мають справу з публічними виступами та необхідністю переконувати і 
вести за собою інших. 

Тож не дивно, що мова як унікальне соціальне явище виконує досить велику 
кількість функцій. Найперше хотілося б виділити таку функцію, як регуляторна. 
Вона дозволяє мові бути важливим, якщо не основоположним, елементом в 
системі людських відносин: за допомогою мови кожна людина керує діяльністю 
іншої людини, спрямовує її дії в потрібному напрямку як на нижчих, побутових 
рівнях, так і на рівні функціонування державного механізму. Наступною 
визначаємо ще одну головну функцію мови – комунікативну. При розгляді саме 
цієї функції проявляється універсальний характер мови: нею можна виразити все, 
що передається, наприклад, мімікою, жестами, символами, в той час як жоден з 
вказаних засобів передачі інформації не може конкурувати з мовою за ступенем 
виразності.  

Наступні функції вважають вторинними функціями мови, проте зауважимо, 
що таке їх тлумачення є дещо спрощеним і значно звужує можливості мови як 
соціокультурного феномена. Так, гносеологічну (або пізнавальну) функцію мова 
виконує шляхом донесення інформації про навколишній світ до реципієнта. Саме 
завдяки комунікативному процесу ми маємо змогу отримати уявлення про факти, 
явища, події, не звертаючись до експериментальних методів. В той же час, на 
відміну від інших істот, людина користується не лише власним досвідом, набутим 
в процесі життєдіяльності, а й має змогу користуватися набутком своїх 
попередників і сучасників, тобто долучатися і бути творцем суспільного досвіду. 
Таким чином, з гносеологічною функцією тісно пов’язана така функція, як 
мислетворча. Вона реалізується в тому, що, формуючи думку, людина мислить 
мовними нормами, отже, обмінюючись думками, вона насправді обмінюється 
мовними одиницями, в які ці думки закодовані. Для того, щоб мати змогу 
висловлювати свої думки, людині потрібний запас мовних одиниць, якими б вона 
послуговувалася в процесі мовлення. Таким чином, мова виконує ще одну 
функцію – номінативну або називну, тобто закріплює за кожною реалією свою 
мовну форму. Тут слід зазначити, що мовна форма, закріплена за певним 
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предметом або явищем, є спільною для всіх мовців окремої категорії та має 
відтворюваний характер, тобто існує в пам’яті групи мовців і апелює до 
пригадування, не вимагаючи щоразу заново називати предмет. 

Наступна група функцій (поділ на групи є умовним і використаний нами 
для зручності) несе не фактичне значення, а, так би мовити, оцінне. Так, однією з 
таких функцій є, наприклад, естетична. Кожна мова є по-своєму унікальною та 
неповторною. Сформавана протягом століть, вона увібрала в себе характер нації, а 
також де в чому і вплинула на його формування. Мова покликана розповісти 
людині про її пращурів та історію, вона здатна заспокоїти, розрадити, або збурити 
почуття і спонукати до дій. В будь-якому випадку, живе звучання слова або 
висловлення, передане на письмі, звертається до внутрішнього світу людини, 
виховує естетичний смак, приносить розуміння краси й гармонії. Логічним 
продовженням естетичної функції є функція культурогенеративна. Вона 
покликана сформувати в людині-носії мови відчуття краси та духовності, 
долучити її до кращих зразків світового мистецтва, виховати в людині потяг до 
вічних цінностей, сформованих протягом багатовікової історії людства. Об’єднати 
ж мешканців однієї території в громадян держави має на меті націєтворча 
функція. 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. Ця функція мови є, на нашу думку, однією з основних, саме тому їй 
варто було б приділити належну увагу, не применшуючи її значення та не зводячи 
до лише декларативних постулатів. Адже за висловом Ліни Костенко, “нації 
вмирають не від інфаркту, спочатку їм відбирає мову”.  

Як бачимо, функції мови охоплюють досить широке коло проблем і дають 
змогу побачити мову не як усталену системну єдність, а як сукупність 
взаємопов’язаних рухливих компонентів, здатних реагувати на виклики 
сьогодення та відповідати найболючішим проблемним питанням. 

Проте проблема усвідомленя цінності мовного компоненту державності 
полягає в тому, що мову останнім часом розглядають лише як засіб комунікації, а 
не як державне надбання, яке має важливе значення для всіх сфер буття людини. 
В системі державотворчих чинників мова є фактором збереження цілісності 
держави, інструментом, що дає можливість виявляти народові свою волю, 
необхідним елементом державного управління, підставою рівноправності в 
міжнародних правовідносинах. 

Отже, твердження про те, що мова є суто комунікативним засобом, тобто 
позбавлена здатності бути вагомим чинником управління, є хибним. Деякі вчені 
вважають регулятивну функцію мови, яка полягає в управлінні однієї людини 
діяльністю іншої, основною, первинною, а гносеологічну й комунікативну – 
генетично вторинними. Ми вважаємо таке твердження цілком правомірним, адже 
саме на взаємному підпорядкуванні та співпраці на засадах отримання спільної 
вигоди і будується держава. А оскільки мова – явище поліфункціональне, таке, що 
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перебуває в тісному зв’язку з суспільством, вона й виконує тим самим значну роль 
у соціалізації та консолідації людства. 

 Думка ця, звичайно, не нова. Ще М.Гайдеггер зазначав, що мова є благом 
первиннішим, ніж просто знаряддя: це завдяки їй людина має можливість бути 
історичною. Мова не є знаряддям, яким людина послуговується, а чимось, що 
окреслює найвищі можливості людської природи. В цих словах філософа звучить 
чи не найголовніша ідея, покладена в основу принципу мовного зв’язку людства. 
Саме історичність мови, її здатність трансформувати реалії сьогодення в історію і 
має привернути увагу сучасних державотворців до неї як до могутньої сили в 
управлінні державою.  

 
3. МОВНА ПОЛІТИКА В ІСТОРИЧНОМУ АСПЕКТІ РОЗВИТКУ 

УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 
 
Впродовж багатьох віків, починаючи ще з часів навал напівдиких племен, 

українські землі перебували під майже постійним контролем загарбників та 
поневолювачів. Нічого дивного немає в тому, що багата на родючі землі та 
працьовитий невойовничий народ територія, що знаходилася на перетині 
багатьох важливих торгівельних шляхів давнини, майже всю свою кількавікову 
історію переходила від одного загарбника до іншого, більш сильного і 
владного. Дивним є те, що в цих надскладних умовах країна не просто змогла 
сформуватися в незалежну самостійну суверенну державу, а й зберегти багатий 
культурний потенціал, яскраво виражену етнічну приналежність, а також не 
втратити, а збагатити й розвинути власну мову, яка входить до п’ятірки 
наймилозвучніших мов світу. Ні емські укази, ні валуєвські циркуляри, ні 
брестська унія не змогли подолати ту внутрішню силу, якою первинно була 
наділена наша мова, яка не дала нації розчинитися і зникнути серед 
підкорювачів. В країні, розділеній територіально і духовно, мова взяла на себе 
функції, що, з одного боку, ніби їй не притаманні – вона стала тим 
об’єднуючим елементом, який не давав нам забути, “чиїх ми батьків діти”. У 
часи бездержавності українська мова була єдиним об’єднавчим чинником, що 
долав кордони і єднав націю духовно. Тобто націєтворча роль мови лише 
додатково свідчить про багатогранний і невидимий потенціал, прихований у 
ній. У суспільстві мова – пружина вивільненої енергії розвитку.  

І тому дивним є той факт, що, хоча Україна здобула незалежність понад 
20 років тому, створити націю, об’єднавши її спільною мовою, їй поки ще не 
вдалося. Окрім тривалого історичного “розхитування” престижу української 
мови та зовнішніх факторів впливу на неї, ускладнює ситуацію з мовним 
питанням в нашій країні ще й конфронтація всередині самого суспільства, що 
характеризується суперечливістю поглядів різних політичних партій і соціаль-
них груп на стан і статус української мови в державі, становище інших мов в їх 
функціонуванні. 

В суспільстві продовжується тривала дискусія щодо мовної проблеми, яка 
особливо загострюється в періоди виборів як складних політичних програм, 
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обговорюється в ЗМІ, формуючи у громадян нервозне сприйняття гуманітарної 
політики і перспектив української державності. 

Від початку української державності спостерігаються спроби розіграти 
карту української мови на користь певних політичних груп. Так, зокрема, 
окремими політичними силами із залученням діаспорних ідеологів західна 
Україна, передусім Львів, були оголошені “Українським П’ємонтом” (тобто, 
центром, звідки має початися відродження української нації). Мова як 
націєтворчий складник мала відіграти в такій ідеологемі основну роль.  

Зауважимо, що на той час (кінець 80-х – 90-ті рр. 20 ст.) українська 
літературна мова вже мала вироблений правопис, високу літературну традицію, 
виявлену в художніх текстах, дипломатії (Україна була членом ООН і, 
відповідно, представляла українську мову), науці, засобах масової інформації. 

Найперше була розпочата дискусія щодо норм українського правопису і, 
таким чином, поставлено під сумнів легітимність основного мовного закону. 
Аргументи спиралися на негативну щодо існуючого правопису думку про його 
“зросійщення”, нібито “силовий”, “тоталітарний” вплив на українську мову. 

Однак не варто забувати, що створювався правопис не спонтанно, 
Україна йшла до нього століттями. Адже український правопис, як правопис 
слов’янський, веде свій початок від глибокої давнини. Давні слов’янські 
племена, від яких походить український народ, знали письмо від сивої давнини. 
Кияни, перебуваючи в центрі східнослов’янського державного життя, вміли 
писати вже приблизно з 9 ст., коли з’явився навіть переклад Євангеліє та 
Псалтиря з мови грецької на мову “руську”. А коли влітку 988 року відбулося 
офіційне хрещення киян, разом з релігійними книгами прийнято й болгарський 
правопис, упорядкований Костянтином, Мефодієм та їхніми учнями.  

Мова, як організм живий, невпинно росла й змінювалася, в той час як 
правопис залишався незмінним, що швидко позначилося релігійних настроях, 
оскільки кожна слов’янська церква дбала про якомога більше наближення 
церковної мови до розуміння народу. Тому у 15 ст. митрополитом Тирновським 
Євфимієм у Болгарії була проведена правописна реформа. І хоча був 
новостворений правопис для України штучним і заглушував суто українські 
ознаки, він протримався до 17 ст.  

Наступним правописом, що бодай частково відтворював риси живої 
української мови, став правопис Мелетія Смотрицького, а створена ним 
Граматика аж на 150 років стала головним джерелом граматичного знання для 
всього слов’янського світу. Правопис Смотрицького запанував в усіх народів, які 
користувалися кирилицею, а Київ відтоді стає законодавцем, щодо правопису, для 
всіх слов’янських народів. В Україні цим правописом послуговувалися аж до  
19 ст., а в Росії – до 1755 року, до граматики М. Ломоносова. 

За 17-18 ст. жива українська мова з потужною силою вривається до мови 
літературної. В цей час вже не бояться писати народною мовою, не бояться 
відступати від традиційних норм церковного правопису, наближуючи його до 
рис розмовної мови, однак в березні 1708 року за наказом царя Петра І, 
стародавню кирилицю замінено на нову “гражданку”. Це стало дошкульним 
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ударом для розвитку українського правопису, оскільки риси, притаманні суто 
українській мові (вживання літери ґ, надрядкові значки) були повністю 
знівельовані. 

Наступний правопис з’явився в 19 ст., його розробив Олександр 
Павловський, автор першої в 19 ст. “Української грамматики”. На відміну від 
етимологічної традиції, новий правопис вперше звернувся до фонетичних 
принципів української мови. 

В історії розвитку українського правопису велику роль відіграла “Русалка 
Дністровая” – збірник 1837 р., випущений у Будапешті “Руською трійцею” – М. 
Шашкевичем, І. Вагилевичем, Я. Головацьким. Правопис цього збірника 
рішуче порвав зі старовиною, а принцип “пишу, як чуєш, читай, як видиш” – ліг 
в основу правопису, яким ми користуємося сьогодні. 

Під час першої революції в Росії, з 17 жовтня 1905 року, впали 
правописні заборони в Україні, накладені Емським указом 1876 р. І в 1908-1909 
вийшов відомий “Словарь української мови” за редакцією Б. Грінченка, 
відомого письменника, фольклориста, лексикографа – правопис цього 
Словника був прийнятий у всіх українських редакціях та виданнях.  

Унормування українського правопису на державному рівні 
розпочинається після 1917 р. Навесні 1918 року була скликана Правописна 
комісія з 30 найвидатніших українських учених і педагогів, головою був 
обраний професор І. Огієнко. Комісія збиралася не одноразово і ретельно 
обговорювала кожне правописне правило. Після довгих нарад та дискусій 
першу правописну систему було ухвалено, проте через політичну ситуацію в 
країні складений правописний кодекс під назвою “Головніші правила 
українського правопису” був ухвалений для обов’язкового вжитку в усій 
Україні лише в 1919 р.  

Однак найвідомішим, і, мабуть, найсуперечливішим з сучасної точки зору 
є “Український правопис” 1928 р., який тепер називають “харківським” або 
“скрипниківським”, оскільки головна організаційна роль у його підготовці й 
затвердженні належала народному комісарові освіти Миколі Скрипнику. І коли 
після здобуття Україною незалежності на Першому Міжнародному конгресі 
україністів, що відбувся в Києві 27 серпня – 3 вересня 1991 р., знову постало 
питання про потребу вироблення орфографічних норм, єдиних для всіх 
українців, виникла проблема, оскільки пострадянська Україна користувалася 
правописом 1946 року, в той час як в закордонних колах української еміграції й 
діаспори ніколи не визнавали радянських редакцій українського правопису, 
введених після 1933 р., і користувалися правописом 1928 р. з уже дивними для 
радянських українців словами “етер”, “міліціянт”, “Евген” тощо. 

Вироблений варіант правопису мав компромісні риси, хоча спирався 
більшою мірою на вже звичний для українців “радянський” правопис. 

У 2012 році вийшла остання, четверта, редакція чинного правопису. Тут 
варто наголосити, що в кожній редакції новітнього правопису можна помітити все 
більше спільних рис з правописом 1928 року, який вважається ближчим до суто 
української вимови і який так обстоює емігрантська спільнота. Однак суттєвих 
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змін, які б заважали сприймати українську мову пересічному українцеві, в ньому 
не відбувається, тож незручностей такі незначні зміни не викликають. 

Взагалі ж, якщо розглянути становлення, а точніше збереження 
української мови в історичному ракурсі, стає очевидним, що її здатність жити 
та розвиватися у зазначених умовах гідна подиву. Ледь не від самого початку 
мовна політика в Україні регламентувалася залежно від географії та режиму. 
Так, наприклад, Лівобережна частина та більшість територій Правобережної 
України мали менше шансів зберегти мовну націєтворчу складову, ніж землі 
Західної України. Перебуваючи майже весь час під пануванням Російської 
імперії, Східна та Центральна Україна мусила послуговуватися мовою 
поневолювачів, тоді як українська мова перебувала в статусі “малоросійського 
нарєчія” і вважалася чимось на зразок покруча мови російської, місцевої 
говірки “общерусского языка”. На підавстрійській же Україні офіційних 
заборон щодо української мови не було. Завдяки реформам Франца Йосифа 
українська мова у 1867 р. здобула статус однієї з краєвих мов, що давало 
можливість вживати її в місцевому урядуванні, судочинстві, на транспорті, в 
торгівлі, у різних сферах культурного життя міста та селянських громад. Саме в 
цьому регіоні у другій половині XIX ст. почало розвиватись українське 
шкільництво, було відкрито кафедру української мови у Львівському уні-
верситеті, з’явились україномовна преса й книговидання. 

Те ж саме відбувалося і з творами літератури, які писалися українською. На 
відміну від підросійської України, де соціальна база української мови була 
обмежена селянством, а формування її літературного різновиду відбувалось у 
межах одного (художнього) стилю, орієнтованого на відповідну верству насе-
лення, соціокультурні чинники розвитку західноукраїнського регіону стимулю-
вали формування тут поліфункціональної літературної мови. Саме у Львові і 
Чернівцях було започатковано становлення офіційно-ділового, наукового й публі-
цистичного стилів нової української мови з одночасним формуванням міських ук-
раїномовних середовищ, що активізувало утворення міських койне на базі україн-
ської мови – усного мовлення місцевої інтелігенції, підприємців, ремісників. 

І хоча на Заході українська мова протрималася в статусі рівноправної не 
так вже й довго, ідея самобутньої і повноцінної встигла в ній закарбуватися. В 
Східній же частині України мова, яка ледь жевріла під статусом говірки, після 
Валуєвського циркуляру 1863 р. та Емського указу 1876 р. взагалі перестала 
сприйматися як така, що має право на існування. 

В такому становищі вона знаходилася до революції, коли у 1917 році 
Ленін оголосив, що українська мова, яка довгі роки пригнолювалася імпер-
ським режимом, має право стати рівноправною мовою країн соціалістичної 
співдружності, а тому потребує всебічного сприяння. А на початку 20-х років 
почалася українізація, яка, як виявилося, була тимчасовим заходом. Вона 
переслідувала мету світоглядної уніфікації суспільства на грунті поширення 
єдиної комуністичної ідеології, що ефективніше можна було зробити, 
провадячи пропаганду національними мовами народів колишньої Російської 
імперії. Не слід забувати також, що в той час позиції комуністів ще були 
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хисткими в багатонаціональній країні. Загроза її розпаду внаслідок націо-
нальних рухів за незалежність була цілком реальною – і це змушувало 
більшовиків вдаватися до гнучкої національної політики. 

Проте дуже швидко політика українізації змінилася на політику витіс-
нення, яка тривала понад 60 років. 

 
4. МОВНА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ ЗА ЧАСІВ НЕЗАЛЕЖНОСТІ 
 
За часів незалежності мовна політика в Україні регламентувалася 

декількома законами. Прийняття в 1989 р. Верховною Радою УРСР Закону 
“Про мови в Українській РСР”, який і визначав мовну політику України 
донедавна і у якому українську мову було затверджено у статусі державної, 
викликало сильну протидію з боку проросійськи орієнтованих груп населення. І 
не дивно, ось лише деякі з положень цього закону:  

− Українська мова є одним з вирішальних чинників національної само-
бутності українського народу. 

− Українська РСР забезпечує українській мові статус державної з метою 
сприяння всебічному розвиткові духовних творчих сил українського народу, 
гарантування його суверенної національно-державної майбутності. 

− Виховувати у громадян, незалежно від їхньої національної належності, 
розуміння соціального призначення української мови як державної в 
Українській РСР, а російської мови як мови міжнаціонального спілкування 
народів Союзу РСР – обов’язок державних, партійних, громадських органів та 
засобів масової інформації республіки.  

− 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 суспільного життя. 

− Республіканські і місцеві державні, партійні, громадські органи, 
підприємства, установи і організації створюють всім громадянам необхідні 
умови для вивчення української мови та поглибленого оволодіння нею.  

Тобто, незважаючи на те, що Україна тоді ще перебувала в складі 
Радянського Союзу, українській мові були надані надзвичайно широкі 
повноваження. Вона фактично отримала довгоочікувану можливість стати 
консолідуючим елементом в соціумі, розрізненому впродовж багатьох століть.  

Не менш гостра політична боротьба супроводжувала обговорення 
питання про державний статус української мови під час прийняття Конституції 
України, однак патріотичній частині депутатів Верховної Ради вдалося здобути 
перемогу. Відтепер у статті 10 Конституції України, прийнятої Верховною 
Радою 28 червня 1996 p., 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 мови, 
інших мов національних меншин України. Держава сприяє вивченню мов 
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міжнародного спілкування. Застосування мов в Україні гарантується 
Конституцією України та визначається законом”. 

Цей статус української мови був підтверджений і Рішенням 
Конституційного Суду України щодо офіційного тлумачення статті 10 
Конституції України (1999 р.). Ним підтверджено обґрунтованість підстав для 
надання статусу державної саме українській, а не якійсь іншій мові: 
“Конституцією України статус державної надано українській мові. Це повністю 
відповідає державотворчій ролі української нації, що зазначено в Преамбулі 
Конституції України, нації, яка історично проживає на території України, 
становить абсолютну більшість її населення і дала офіційну назву державі”. 
Намагання надати статус державної якійсь іншій мові - це політика руйнації 
держави України, розпалювання міжетнічної ворожнечі, порушення 
конституційного ладу. 

Проте останній закон (Закон України про засади державної мовної 
політики) прийнятий нещодавно Верховною Радою, фактично перекреслив 
низку здобутків української мови. Відповідно до нього державна мовна 
політика України базується на визнанні і всебічному розвитку української мови 
як державної і гарантуванні вільного розвитку регіональних мов або мов 
меншин, інших мов, а також права мовного самовизначення і мовних 
уподобань кожної людини. У контексті Європейської хартії регіональних мов 
або мов меншин до регіональних мов або мов меншин України, до яких 
застосовуються заходи, спрямовані на використання регіональних мов або мов 
меншин, що передбачені у цьому Законі, віднесені мови: російська, білоруська, 
болгарська, вірменська, гагаузька, ідиш, кримськотатарська, молдавська, 
німецька, новогрецька, польська, ромська, румунська, словацька, угорська, 
русинська, караїмська, кримчацька. 

До кожної з цих мов застосовуються заходи, спрямовані на використання 
регіональних мов або мов меншин, що передбачені у цьому Законі, за умови, 
якщо кількість осіб - носіїв регіональної мови, що проживають на території, на 
якій поширена ця мова, становить 10 відсотків і більше чисельності її 
населення. 

За рішенням місцевої ради в окремих випадках, з урахуванням конкретної 
ситуації, такі заходи можуть застосовуватися до мови, регіональна мовна група 
якої становить менше 10 відсотків населення відповідної території. 

Державою забезпечується сприяння використанню регіональних мов або 
мов меншин в усній і письмовій формі у сфері освіти, в засобах масової 
інформації і створення можливості для їх використання у діяльності органів 
державної влади і органів місцевого самоврядування, в судочинстві, в 
економічній і соціальній діяльності, при проведенні культурних заходів та в 
інших сферах суспільного життя в межах територій, на яких такі мови 
використовуються, та з урахуванням стану кожної мови. 

Цей закон, спираючись на принципи демократії, таким чином підриває їх, 
оскільки у демократичних країнах, де права і свободи особи є засадничими 
принципами державного устрою, якісь обмеження і регламентації щодо вибору 
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мови спілкування у приватних і неформальних контактах людина сприймає як 
зазіхання на її свободу самовираження.  

Окрім того, не виключено, що він є першим кроком на шляху до 
прийняття однієї з регіональних мов (а точніше – російської мови) як ще однієї 
державної. Оборонці панівних позицій російської мови в Україні, вимагаючи 
надання їй статусу офіційної, тобто другої державної, демагогічно посилаються 
на принцип рівноправності мов. Але відомо, що принцип культурної 
рівноправності в постколоніальних країнах іде на користь колишній імперській 
культурі, яка пригнічувала і витісняла місцеву. Тому його обстоюють передусім 
представники імперських народів. Насправді цей принцип є не чим іншим, як 
підступним впровадженням культурного дарвінізму, а в деяких випадках – і 
культурного геноциду. 

Втім, декілька областей вже надали російській мові статус регіональної, 
спираючись на ледь не дискримінацію та гноблення носіїв російської мови. 
Проте політика “відсутности мовної політики” в умовах України, де позиції 
своєї мови і культури ослаблені внаслідок тривалого періоду дискримінації, 
означає фактичну підтримку панівного становища російської мови. Відсутність 
механізмів контролю за виконанням Закону про мови і 10-ї статті Конституції 
України, а також державної програми захисту української культури спричинило 
домінування російської мови в інформаційно-культурному просторі України. 

Україномовна освіта на тлі російськомовної масової культури не тільки 
поглиблює у зросійщених містах розрив між побутовою мовою учнів і мовою 
навчання, а й знецінює ефективність виховання національно свідомих 
громадян, бо національна свідомість формується тільки у своєму мовно-
культурному середовищі. Активне витіснення української мови спостерігається 
і в пресі та книговидавничій галузі. 
 Не менш болючим є питання збереження чистоти української мови, 
оскільки довготривалий вплив чужих мов призвів до активних процесів 
калькування та виникнення суміші мов, так званого суржику. Сьогодні процеси 
спонтанної й офіційної суржикізації настільки замулили живомовні народні 
джерела, що звертатися у справі нормування літературної мови до 
уснорозмовної бази, як це робили мовознавці й літератори ще в 60-х роках, не 
кажучи вже про 20-ті, слід із великим застереженням. Як зазначає 
С. Караванський, “орієнтуватися на живе мовлення сьогодні можна лише 
вибірково, бо в живомовній стихії змішано кілька мовних течій. Отже, треба 
орієнтуватись на народну творчість у неспотворених записах, на мову класиків, 
на лексико Спадщина радянського періоду в сучасній мовній ситуації 
виявляється не тільки в розшаруванні української людности за мовною ознакою 
на дві групи – носіїв української літературної мови і носіїв російської 
літературної мови. Не меншого, а може, й більшого поширення набули 
здеградовані форми усного побутового мовлення, що утворилися на ґрунті обох 
мов. Для українського мовлення – це суржик, що виник внаслідок потужного 
інтерференційного впливу російської мови, для російського мовлення – це 
лексично обмежений звульгаризований різновид, який набув поширення в 
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результаті винародовлення і соціальної деградації суспільства. Слід врахувати і 
периферійність України стосовно центрів нормування і кодифікації російського 
літературного мовлення”. 

Окрім того, надаючи статус значущості не одній, а декільком мовам, 
держава не лише ризикує виховати манкуртів, які не знають ні своєї мови, ні 
чужої, а й позбавляє себе такої важливої ознаки суверенності, як державна 
мова.  

 
5. МОВА ЯК ОЗНАКА ДЕРЖАВНОСТІ 

 
В межах однієї держави, наділена повноваженнями представляти Україну 

в сфері внутрішньо- та зовнішньополітичних відносин, мова набуває статусу 
державної. За визначенням, державна мова, як така, що є спільною для всіх 
громадян, виконує в суспільстві ряд важливих функцій, зокрема інтеграційну, 
що об’єднує людей, викликає в них відчуття групової ідентичності, отже сприяє 
перетворенню населення в суспільство. Звичайно, існує багато чинників, які 
впливають на функціонування та розповсюдженість мови: це, насамперед, 
географічний чинник (наприклад, в нашій країні мовна репрезентативність є 
неоднорідною: так, для Західної України мовою спілкування є українська, 
центр та частина сходу – двомовні, схід і південь активно використовують у 
повсякденному вжитку, а віднедавна і в роботі з документами, російську мову. 
В той же час існує поділ між носіями мови, зумовлений безпосереднім місцем 
проживання, адже для сільських жителів мовою спілкування залишається 
українська, в той час як на урбанізованих територіях вона вживається вкрай 
рідко), важливим для України є і соціально-демографічний чинник, оскільки 
існує чіткий віковий поділ щодо вживання української мови в повсякденному 
користуванні. Найстаріші мешканці держави спілкуються переважно 
українською, населення приблизно від 60 до 16 років (і це найбільша за 
кількістю група жителів) в силу історичних обставин у повсякденному житті 
звикли розмовляти російською мовою, молодша група громадян України, 
народжена після здобуття Україною незалежності і вихована вже на хвилі 
піднесення української мови як національної, схильна до спілкування 
українською мовою, хоча в цьому випадку велику роль відіграє мовне оточення 
дитини (друзі, родина тощо), історичні і соціально-психологічні чинники теж 
формують уявлення у мовця про доцільність вживання рідної мови у певних 
життєвих ситуаціях та сприяють посиленню чи, навпаки, послабленню ролі 
мови в житті як окремо взятої людини, так і цілого соціуму, який підпадає під 
вплив цих чинників, і, нарешті, не останню роль у формуванні мовної 
поведінки відіграє релігійна ситуація в державі. Неофіційна війна, в стані якої 
перебувають зараз Московський патріархат, служіння якого ведуться 
російською, та Київський патріархат (мова служінь – українська) значною 
мірою впливає на мовленнєвий поділ прихильників тієї чи іншої конфесії. 

Ускладнює мовну ситуацію в Україні проблемне питання двомовності, 
яка перешкоджає реалізації функцій мови в повному обсязі, оскільки при 



16 

 

такому стані речей одна мова втрачає свої можливості, а інша не може їх 
зреалізувати, бо не є мовою більшості. Це зумовлює розподіл функцій між 
мовами спілкування, що перешкоджає обом мовам функціонувати в суспільстві 
в повному обсязі. Натомість у науці, що керується об’єктивними критеріями, 
доведено, що на масовому рівні двомовність у країні гармонійною ніколи не 
буває. Вона є станом нестійкої рівноваги, що має тенденцію або до 
перетворення на одномовність, або до розпаду держави через міжмовний 
конфлікт. 

Тому питання повноцінного функціонування мови в комунікативному 
просторі країни залишається актуальним. На особливу увагу заслуговують 
функціональні можливості мови, які повинні реалізовуватися таким інститутом, 
як “державна мова”. І, як ми вже наголошували, більшість дослідників єдині в 
тому, що в сфері державного управління інтеграційну функцію, покладену на 
неї, мова може виконувати тільки якщо вона спільна для всіх членів 
суспільства. Консолідуючи суспільство, спільна мова стимулює розвиток стій-
ких політичних, економічних, культурних зв’язків на рівні світової спільноти, а 
отже, в цьому випадку ознаками інтеграційної можливості мови є: формування 
єдності, пов’язаної с процесами національно-культурної ідентифікації, підви-
щення імунітету щодо зовнішніх і внутрішніх дестабілізуючих впливів, 
регулювання та проектування культурних процесів та їх підтримка, 
організаційність, пізнавальність – нагромаджує у мові досвід поколінь, інфор-
маційність, державно-управлінське забезпечення, міжнаціональне спілкування, 
національне об’єднання. На думку французького мовознавця Ж. Вандрієса, 
лише вивчаючи суспільну роль мови, можна скласти собі уявлення, що таке 
мова. Вона – визначальний атрибут нації та держави. 

Окрім того, слід зазначити, що за роки державної незалежности в масовій 
свідомості русифікованої частини українського населення відбулись певні 
психологічні зміни у ставленні до української мови. Надання українській мові 
статусу державної підняло її престиж. 

Згідно з опитуваннями, більш як половина російськомовної частини 
мешканців столиці визнають державний статус української мови й не 
підтримують вимог надати такий самий статус російській мові. Так, 36% із них 
уважають, що “українська мова повинна бути державною, а російська має 
використовуватися паралельно як розмовна в недержавних установах”; ще 16% є 
прихильниками ідеї “домінування української мови як державної і використання 
російської на правах мов національних меншин”; 2% висловилися “за українську 
мову як державну з цілковитим витісненням російської з усіх сфер життя”. 

Проте є ще одне питання, яке заслуговує на увагу, тому що може суттєво 
змінити обличчя планети вже в найближчому майбутньому. Останнім часом 
надзвичайної активності набуло обговорення процесу глобалізації, тобто 
стирання кордонів між державами та інтеграції їх до однієї всесвітньої 
спільноти. І хоча поки що ця теорія більше схожа на міф, ніж на реальність, 
проте деякі ознаки процесу глобалізації помітні вже сьогодні. Уніфікація 
правописних систем, активний обмін лексичними компонентами мов, спроби 
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створення штучної спільної мови (наприклад, есперанто) для всього населення 
планети, набуття англійською мовою статусу інтернаціональної – все це 
свідчить про зміни в свідомості людства, його готовності до активної співпраці. 
Однак знову ж цей процес не був би можливим без мови, оскільки тільки 
завдяки мові все здобуте попередніми поколіннями не гине марно, а служить 
фундаментом для подальшого розвитку людства, оскільки мова безпосередньо 
пов’язана з мисленням. За допомогою мислення люди пізнають світ, об’єктивні 
закони природи й суспільства. Пізнавальна діяльність людини, її мислення 
можливі лише на базі мовного матеріалу, слів і речень. Кожний момент 
діяльності обумовлюється думкою і її носієм – мовою. Пізнавальний процес 
розвивається з розвитком науки. 

Однак цей процес може мати і зворотній бік. Відомо, що історія людства 
може дати безліч прикладів конфліктів, а не рідко і руйнівних війн, що 
виникають на мовному грунті. Нині мов у світі близько 5 тисяч, а це набагато 
більше, ніж етнічних спільнот чи держав. Мова – явище незмірно глибше і 
важливіше. Фактично мова у нинішньому суспільстві чи не єдиний показник, 
який дозволяє відокремити населення однієї держави від зовнішнього світу, 
оскільки процес глобалізації поступово позбавляє народ самоідентифікації. 

Саме тому так важливо на даному етапі зберегти самобутність своєї мови, 
не дати їй загинути під зовнішнім впливом. Загине мова – загине нація, адже, за 
словами Вільгельма фон Гумбольдта, “Мова народу – його душа, а душа народу – 
це його мова”.  

Сучасна українська мова є багатовіковим надбанням українського народу. 
Вона створена зусиллями багатьох поколінь. І, за влучним висловом Івана 
Огієнка, “…в мові наша стара й нова культура, ознака нашого національного 
визнання... І поки живе мова – житиме й народ як національність”. Зважаючи на 
те, що українська мова є другою за кількістю носіїв серед слов’янських мов, а 
також на її розвиненість і багатство засобів, якими вона послуговується в 
процесі реалізації своєї комунікативної функції, можемо сподіватися, що статус 
її як державної мови не зміниться. 

Тим більше, що, незважаючи на зазначені перешкоди, українська мова не 
втратила достатньо сильної креативної енергії. Нині, в умовах творчої свободи, 
почався активний процес формування соціально диференційованої культури на 
базі української мови, особливо інтенсивний у західних і центральних регіонах, 
а також у Києві, хоча цікаві явища у сфері елітарної української культури 
спостерігаються і в містах Східної України. Однак в умовах жорсткої конку-
ренції з російською масовою культурою українська, яка перебуває у стадії 
формування, потребує підтримки з боку своєї держави, що ще раз підтверджує 
гостру необхідність ефективної мовної політики. 

Національна мова повноцінно виконує свою державотворчу функцію 
лише в тому випадку, коли виступає засобом комунікації широких верств 
населення країни. Дуже важливо в цьому зв’язку подолати соціальну неповноту 
функціонування української мови, синхронізувати процеси соціального, 
мовного і культурного розвитку суспільства. 



18 

 

6. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ 
МОВИ В УКРАЇНІ 

 
Витіснення культури, глибоко вкоріненої в природному довкіллі, історично 

пов’язаної із середовищем побутування, призводить переформування народу на 
населення, поведінку якого визначає феномен духовної відчужености від своєї 
землі (згадаймо Шевченкове “на нашій, не своїй землі” і образ “чужинців на 
своїй землі” Лесі Українки). Оскільки культура, принесена іншим етносом, 
засвоюється поверхово, в її гірших, примітивних зразках, відбувається зни-
ження загальної культури суспільства, що асимілюється. 

Перспективи української мови хоч і виглядають оптимістичніше 
порівняно з білоруською ситуацією, все ж лишаються також під загрозою. 
Мовний конформізм українців, їхня звичка підпорядковуватись диктатові 
російськомовних партнерів по комунікації став масовим явищем, яке виразно 
виявляють соціологічні дослідження мовної поведінки київської молоді у 
ситуаціях неформального міського спілкування. 

Тож без впровадження відповідних заходів на державному рівні, без 
законодавчої підтримки досягнення мети, тобто української як єдиної дер-
жавної мови в активному вжитку, видається малоймовірним. Тут необхідна 
безпосередня зацікавленість держави у збереженні своєї мови, оскільки на 
даному етапі мовна політика в Україні щодо української мови носить суто 
формальний характер. Уваги цьому питанню приділяється мало, соціальний 
статус мови низький, та й взагалі в нашій державі відсутній орган, який би 
відповідав за стан мовного питання, хоча він, на нашу думку, вкрай необхідний.  

Окрім того, владою повністю ігнорується думка самих носіїв мови щодо 
необхідності впровадження змін в мовну політику держави. Так, без про-
ведення всенародного референдуму влітку 2012 року, рішеннями самих лише 
обласних адміністрацій відповідно до вже згадуваного новоприйнятого закону 
“Про засади державної мовної політики” російській мові було надано статус 
регіональної в декількох областях, при чому, за інформацією, наданою ЗМІ, на 
той час в необхідній кількості вже були надруковані нові підручники 
російською мовою для загальноосвітніх шкіл, в той час як підручників 
українською мовою зазвичай вистачає не всім, та й друкуються вони довше. 
Проте, на думку науковців, діти, а точніше представники молодшого шкільного 
віку, – саме та категорія, яку найактивніше потрібно залучати до вивчення і 
активного спілкування рідною мовою. Вони впевнені, що майбутнє української 
мови визначається вихованням мовної поведінки саме у дітей, адже діти – така 
група мовців, яка не обтяжена соціальним, політичним, лінгвістичним до-
свідом, тому процес адаптації до нової мови, зміна мовленнєвих звичок 
відбувається у дітей не так болісно, як у дорослого населення.  

Набуті в шкільному віці особистісні якості, в тому числі й мовні, значною 
мірою зумовлюють діяльність дорослої людини у майбутньому. Тому так 
важливо вже сьогодні не дати занепасти мові, яка є генетично притаманною 
нашій нації. В залежності від того, яке мовне виховання дамо ми новому 
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поколінню, яке ставлення виховаємо у нього до мови як однієї з ознак 
державності, наскільки багатою і розвиненою перейде вона до нащадків – 
такою і буде наша держава в майбутньому. Теперішні діти – це майбутні 
працівники освіти, інженери, дипломати, президенти, і від того, яку інформацію 
закладемо ми сьогодні в них, залежить, чи збереже мова свою інтегруючу та 
консолідуючу роль в державі в умовах глобалізаційних процесів. 

Проте втілення програми підготовки нової еліти нації, яка усвідомлює 
роль мови як державоуправлінського чинника, вимагає певного часу, а отже 
прогалина, що утворюється на цьому етапі функціонування державного 
механізму, потребує негайного реагування. Саме тому надзвичайно 
актуальними є наразі проблеми мовної підготовки державних службовців, 
вдосконалення механізмів формування мовної компетенції, створення умов для 
ефективного взаємовпливу державної мови і засобів державного управління. 
Високий рівень мовної підготовки державних службовців безсумнівно матиме 
значний вплив на прийняття ефективних управлінських рішень. 

 
 

ВИСНОВКИ 
 
Збереження й розвиток української мови є запорукою збереження 

української держави і на її захист повинні бути спрямовані охоронні дії 
держави, оскільки людина виступає конкретно-історичною і національно-
культурною індивідуальністю, є носієм мови, а отже – і носієм духовної 
культури нації. Маємо безліч прикладів, коли у руках великої людини слово 
стає сильнішим за меч, а відтак лише у руках сильної влади воно буде здатне 
поєднати роз’єднані групи у сильну духовну націю. 

Таким чином, спрямованість державної політики на зміцнення позицій 
української мови не лише в повсякденному житті, а й у сфері державного 
управління сприятиме розкриттю нових горизонтів для розвитку країни взагалі 
і суспільства зокрема, виведенню України на рівень світових зразків, долучення 
її до кращих моделей ефективного державотворення шляхом впровадження 
консолідуючої мовної політики. 
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ДОДАТКИ 
 

Додаток 1. Презентаційні матеріали 
 

Висловлювання великих людей про мову

“Завдяки мові людина може бути історичною”
(М. Гайдегер)

“Нації вмирають не від інфаркту, спочатку їм відбирає мову”
(Л.Булаховський)

“Людина, котра не володіє мовою народу, на землі якого живе, є 
або гість, або окупант, або раб цього окупанта”

(джерело невідоме)

“Мова народу – його душа, а душа народу – його мова”
(В. фон Гумбольдт)

Висловлювання великих людей про мову

“Завдяки мові людина може бути історичною”
(М. Гайдегер)

“Нації вмирають не від інфаркту, спочатку їм відбирає мову”
(Л.Булаховський)

“Людина, котра не володіє мовою народу, на землі якого живе, є 
або гість, або окупант, або раб цього окупанта”

(джерело невідоме)

“Мова народу – його душа, а душа народу – його мова”
(В. фон Гумбольдт)

 

Функції мови

1.Регулятивна
2.Комунікативна
3.Гносеологічна (пізнавальна)
4.Мислетворча
5.Номінативна
6. Ідентифікаційна (націєтворча)
7.Культурогенеративна
8.Естетична
9.Когнітивна
10.Експресивна
11.Функція навіювання
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Чинники, які впливають на функціонування та 
розповсюдженість мови:

1. Географічні чинники – “розташування” мови;
2. Соціально-демографічнічинники – кількість мов, мовців та їх
географічне розповсюдження;

3. Мовні – генетична спорідненість мов та стан їх модернізації;
4. Соціально-психологічні – ставлення людей до різних мов, що
функціонують в межах однієї країни;

5. Політичні – залежність від урядової політики держави;
6. Історичні – особливості функціонування мови
в різні історичні періоди;

7. Релігійні – залежність державних установ
від впливу релігійних організацій, 
які формують ту чи іншу політику, 
зокрема й мовну

 
 

Етапи формування правописних норм української 
мови:

1. Давній болгарський правопис (запооваджений Кирилом та Мефодієм)
2. Євфиміїв правопис (XIV)
3. Правопис М. Смотрицького (1619 р.)
4. Гражданка 1708 
5. Правопис О. Павловського (1818 р.)
6. Правопис М. Максимовича (1827 р.)
7. Правопис “Русалки Дністрової” (1838 р.)
8. Кулішівка (1856 р.)
9. Правопис Київський (1873 р.)
10.Драгоманівка (1877 р.)
11.Желехівка (1886 р.)
12.Правопис С. Смаль-Стоцького (1893 р.)
13.Грінченківка (1908 р.)
14.Правописна система І. Огієнка “Головніші правила українського 

правопису” (1918 – 1919 рр.)
15.Академічний правопис (1920-1921 рр.)
16.Академічний правопис (1928 р.)
17.Новий академічний правопис (1945 р.)
18. Правопис 1993 р.
19.Правопис 2007 р. – нова редакція
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Наші предки вірили в сакральні властивості мови, вони знали, що словом 
можна поранити, зцілити, залякати, переконати, змусити виконувати свою 
волю. Пізніше ці магічні елементи перейшли вже як цілком усвідомлений 
компонент до сфери управління окремими людьми, а потім і державою.

Ораторське мистецтво високо цінувалося в Давній Греції, Давньому Римі. 
Державні перевороти монархій та суди інквізиції Середньовіччя спиралися на 
ораторську майстерність . На здатності говорити і словом переконувати людей 
базувалося виборне право гетьманів козацької доби.  По суті мова завжди 
була елементом управління,а іноді навіть маніпуляції людськими масами.

Мову останнім часом розглядають лише як засіб комунікації, а не як державне 
надбання, яке має важливе значення для всіх сфер буття людини. В системі 
державотворчих чинників мова є фактором збереження цілісності держави, 
інструментом, що дає можливість виявляти народові свою волю, необхідним 
елементом державного управління, підставою рівноправності в міжнародних 
правовідносинах.

Недооцінюючи роль мови, ми позбавляємо
себе права керувати власним життям, 
віддаючи його тим, хто розуміє, силу, яку має мова.

 
 

Концепція державної мовної політики - це система засадничих
нормативних постанов, які ґрунтуються на компетентному оцінюванні
мовної ситуації в Україні, і якими мають керуватися органи державної
влади та органи місцевого самоврядування у своїй практичній
діяльності, регулюючи суспільні відносини в мовній царині.

Найважливіші закони, якими регулювалася мовна політика в 
нашій державі з часів здобуття нею незалежності

1. Коституція України (1991 р.)

2. Закон УРСР “Про мови в Українській РСР” (1989 р.)

3. "Рішення Конституційного суду України від 14 грудня 1999 року

щодо застосування державної мови органами державної влади,

органами місцевого самоврядування та використання її у

навчальному процесі в навчальних закладах України.

4. Закон України про засади державної

мовної політики (2012 р.)
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Коституція України.
Стаття 10

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.

Держава сприяє вивченню мов міжнародного
спілкування.

Застосування мов в Україні гарантується
Конституцією України та визначається законом.

 
 

Закон УРСР про мови Української РСР (1989 р.) 

Загальні засади:

Українська мова є одним з вирішальних чинників національної
самобутності українського народу.

Українська РСР забезпечує українській мові статус державної з
метою сприяння всебічному розвиткові духовних творчих сил
українського народу, гарантування його суверенної
національно-державної майбутності.

Виховувати у громадян, незалежно від їхньої національної
належності, розуміння соціального призначення української мови як
державної в Українській РСР, а російської мови як мови
міжнаціонального спілкування народів Союзу РСР - обов'язок
державних, партійних, громадських органів та засобів масової
інформації республіки. Вибір мови
міжособового спілкування громадян
Української РСР є невід'ємним
правом самих громадян.
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Ст. 2 Відповідно до Конституції Української РСР (888-09,
254к/96-ВР) державною мовою Української Радянської Соціалістичної
Республіки є українська мова.
Українська РСР забезпечує всебічний розвиток і функціонування
української мови в усіх сферах суспільного життя.
Республіканські і місцеві державні, партійні, громадські
органи, підприємства, установи і організації створюють всім
громадянам необхідні умови для вивчення української мови та
поглибленого оволодіння нею.

Ст. 3 Українська РСР створює необхідні умови для розвитку і
використання мов інших національностей в республіці.

Ст. 4 Мовами міжнаціонального спілкування в Українській РСР є
українська, російська та інші мови.

Українська РСР забезпечує вільне користування російською
мовою як мовою міжнаціонального спілкування народів Союзу РСР.

Ст. 11 В Українській РСР мовою роботи, діловодства 
і документації, а також  взаємовідносин  державних, 
партійних, громадських органів, підприємств, 
установ і організацій є українська мова.

 
 

Рішення Конституційного Суду України щодо 
офіційного тлумачення статті 10 Конституції 

України (1999 р.) 
"Під державною (офіційною) мовою розуміється мова, якій державою надано 
правовий статус обов'язкового спілкування у публічних сферах суспільного 
життя".

Цим рішенням також підтверджено обґрунтованість підстав для надання 
статусу державної саме українській, а не якійсь іншій мові: "Конституцією 
України статус державної надано українській мові. Це повністю відповідає 
державотворчій ролі української нації, що зазначено в Преамбулі Конституції 
України, нації, яка історично проживає на території України, становить 
абсолютну більшість її населення і дала офіційну назву державі". Намагання 
надати статус державної якійсь іншій мові - це політика руйнації держави 
України, розпалювання міжетнічної ворожнечі, 
порушення конституційного ладу.
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Закон України про засади державної мовної політики 

(листопад 2012 р.)
Ст. 2. Державна мовна політика в Україні має своїм завданням регулювання
суспільних відносин у сфері всебічного розвитку і вживання української як
державної, регіональних мов або мов меншин та інших мов, якими користується
населення країни в державному, економічному, політичному і громадському житті,
міжособовому та міжнародному спілкуванні, охорону конституційних прав громадян
у цій сфері, виховання шанобливого ставлення до національної гідності людини, її
мови і культури, зміцнення єдності українського суспільства

Ст. 4. Законодавство України про мови складається з Конституції
України, Декларації прав національностей України, цього Закону, законів
України "Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов
меншин", "Про національні меншини", "Про ратифікацію Рамкової конвенції Ради
Європи про захист національних меншин" та інших законів України, а також
міжнародних договорів, що регулюють питання використання мов, згода на
обов'язковість яких надана Верховною Радою України
Основи державної мовної політики визначаються
Конституцією України, а порядок застосування мов
в Україні - виключно цим Законом,
з норм якого мають виходити інші правові а
кти, що визначають особливості використання мов
у різних сферах суспільного життя.

 
 

Ст. 5. Державна мовна політика України базується на визнанні і всебічному
розвитку української мови як державної і гарантуванні вільного розвитку
регіональних мов або мов меншин, інших мов, а також права мовного
самовизначення і мовних уподобань кожної людини.
визнання всіх мов, які традиційно використовуються в межах держави чи її
певної території, національним надбанням, недопущення привілеїв чи
обмежень за мовними ознаками;
2) забезпечення всебічного розвитку і функціонування української мови як 
державної в усіх сферах суспільного життя на всій території держави із
створенням можливості паралельного використання регіональних мов або мов
меншин на тих територіях і в тих випадках, де це є виправданим;
сприяння використанню регіональних мов або мов меншин в усній і письмовій
формі у сфері освіти, в засобах масової інформації і створення можливості для 
їх використання у діяльності органів державної влади і органів місцевого
самоврядування, в судочинстві, в економічній і соціальній діяльності, при 
проведенні культурних заходів та в інших сферах суспільного життя в межах 
територій, на яких такі мови використовуються, та з урахуванням стану кожної
мови;
4) підтримання і розвиток культурних взаємин
між різними мовними групами; 
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5) забезпечення умов для вивчення української мови як державної,
регіональних мов або мов меншин, інших мов і викладання цими мовами з
урахуванням стану кожної мови на відповідних рівнях освіти у державних і
комунальних навчальних закладах;
6) сприяння здійсненню наукових досліджень у сфері мовної політики;
7) розвиток міжнародного обміну з питань, що охоплюються цим Законом,
стосовно мов, які використовуються у двох або декількох державах;
8) поважання меж ареалу розповсюдження регіональних мов або мов меншин
з метою забезпечення того, щоб існуючий або новий адміністративно-
територіальний устрій не створював перешкод для їх розвитку;
9) застосування принципу плюрилінгвізму, за якого кожна особа в суспільстві
вільно володіє кількома мовами, на відміну від ситуації, коли окремі мовні
групи володіють тільки своїми мовами.
3. Держава сприяє розвитку багатомовності, вивченню мов міжнародного
спілкування, насамперед тих, які є офіційними мовами Організації Об'єднаних
Націй, ЮНЕСКО та інших міжнародних організацій

Ст. 6.
1. Державною мовою України є українська мова.
5. Жодне положення цього Закону не може 
тлумачитися як таке, що спрямоване на 
звуження сфери використання державної мови.

 
 

.Ст. 7.  
2. У контексті Європейської хартії регіональних мов або мов меншин до 
регіональних мов або мов меншин України, до яких застосовуються заходи, 
спрямовані на використання регіональних мов або мов меншин, що
передбачені у цьому Законі, віднесені мови: російська, білоруська, болгарська, 
вірменська, гагаузька, ідиш, кримськотатарська, молдавська, німецька, 
новогрецька, польська, ромська, румунська, словацька, угорська, русинська, 
караїмська, кримчацька.
3. До кожної мови, визначеної у частині другій цієї статті, застосовуються
заходи, спрямовані на використання регіональних мов або мов меншин, що
передбачені у цьому Законі, за умови, якщо кількість осіб - носіїв регіональної
мови, що проживають на території, на якій поширена ця мова, становить 10 
відсотків і більше чисельності її населення.
За рішенням місцевої ради в окремих випадках, з урахуванням конкретної
ситуації, такі заходи можуть застосовуватися до мови, регіональна мовна
група якої становить менше 10 відсотків населення відповідної території.

9. Жодне з положень цього Закону про заходи 
щодо розвитку, використання і захисту регіональних
мов або мов меншин не повинне тлумачитися
як таке, що створює перешкоди для 
використання державної мови.
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Ознаки інтеграційних можливостей української мови як 
державної:

1. Формування єдності, пов′язаної з посиленням процесів національно-
культурної ідентифікації;

2. Приведення до прийнятних норм мовленнєвої поведінки (культури 
мовлення);

3. Підвищення імунітету щодо зовнішніх і внутрішніх дестабілізуючих впливів;
4. Ціннісно-нормативна погодженість мовної поведінки в критичних ситуаціях;
5. Регулювання та проектування культурних процесів та їх підтримка;
6. Організаційність – є засобом мобілізації зусиль, адекватного передавання 

волі одних структур суспільства до інших;
7. Пізнавальність – нагромаджує у мові досвід поколінь;
8. Інформаційність – передавання в процесі спілкування певної інформації про 

позамовну діяльність;
9. Міжнаціональне спілкування – забезпечує комунікативний канал

для єдиного соціокультурного простору;
10. Державний кордон в інформаційному просторі –

сприяє створенню в сучасному світі 
єдиної глобальної комунікаційної системи;

11. Національне об′єднання.

 
 

В системі державотворчих чинників мова є фактором збереження цілісності
держави, інструментом, що дає можливість виявляти народові свою волю,
необхідним елементом державного управління, підставою рівноправності в
міжнародних правовідносинах

Так склалося історично, що в Україні, розділеній територіально і духовно, мова
взяла на себе функції, що, з одного боку, ніби їй не притаманні – вона стала
тим об′єднуючим елементом, який не давав нам забути, «чиїх ми батьків діти».
У часи бездержавності українська мова була єдиним об′єднавчим чинником, що
долав кордони і єднав націю духовно. Тобто націєтворча роль мови лише
додатково свідчить про багатогранний і невидимий потенціал, прихований у ній.
У суспільстві мова – пружина вивільненої енергії розвитку.

Питання повноцінного функціонування мови в комунікативному просторі країни
залишається актуальним. На особливу увагу заслуговують функціональні
можливості мови, які повинні реалізовуватися таким інститутом, як «державна
мова». Більшість дослідників єдині в тому, що в сфері державного управління
інтеграційну функцію, покладену на неї, мова
може виконувати тільки якщо вона
спільна для всіх членів суспільства. К
онсолідуючи суспільство, спільна мова
стимулює розвиток стійких політичних,
економічних, культурних зв’язків на рівні світової спільноти,
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Додаток 2 
 

Словник російсько-українських відповідників 
(упорядкований за виданням: Головащук С.І. Російсько-український словник 

сталих словосполучень – К.: Наукова думка, 2001. – 640 с.) 
 

А  
Административная ответственность Адміністративна відповідальність 
Аттестационная комиссия Атестаційна комісія 
Б  
Баланс доходов и расходов Баланс прибутків і видатків 
Беглый обзор Побіжний огляд 
Безграничные возможности Безмежні можливості 
Безналичный оборот Безготівковий обіг 
Безналичній рассчёт Безготівковий розрахунок 
Без ограничений Без обмежень 
Без оговорок Без застережень 
Безраздельное имущество Неподільне майно 
Безраздельная власть Неподільна влада 
Безубыточное предприятие Беззбиткове підприємство 
Безукоризненный работник Бездоганний працівник 
Беспечное отношение Недбале ставлення, нехтування (чим?) 
Беспомощное положение Безпорадне становище 
Беспочвенные обвинения Необґрунтовані (безпідставні) звинувачення 
Бить в глаза Впадати в очі 
Благодарственное письмо Лист подяки 
Благоприятные условия Сприятливі умови 
Благоприятный момент Слушна мить 
Бразды правления Кермо (стерно) влади 
Бывший в употреблении Уживаний 

Той, що був у вжитку 
Быть в упадке Занепасти 
В  
Вакантная должность Вакантна посада 
Введение в должность Призначення на посаду 
Введение закона Впровадження закону 
Ввиду отсутствия За браком, через брак  
Ввести в заблуждение Вводити в оману 
Вводить закон в силу Надавати закону чинності 
Вводить пошлину Запроваджувати мито 
В данном случае У цьому випадку 

(неправильно: в даному випадку) 
Ведомственное подчинение Відомче підпорядкування 
Ведущая отрасль промышленности Провідна галузь промисловосты 
Веский довод Вагомий доказ 
Вещественные доказательства Речові докази 
Взыскивать долг Стягувати борг 
Взять на заметку Занотувати 
Внештатная должность Позаштатна посада 
Вносить в протокол Заносити до протоколу 
Внести свой вклад Зробити свій внесок 
Возбуждать уголовное дело Порушувати кримінальну справу 
Возбуждать интерес Викликати зацікавленність 
Возбуждение иска Подання позову 
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Возмещать убытки Відшкодовувати збитки 
Вопиющая несправедливость Кричуща несправедливість 
Воплотить в жизнь Втілити в життя 
Восстановить в должности Поновити на посаді 
В порядке исключения Як виняток 
Временно исполнять обязанности Тимчасово виконувати обов’язки 
Вступление закона в силу Набрання законом чинності 
Вход по пропускам Вхід за перепустками  
В целях З метою 
Выдвигать требования Висувати вимоги 
Выносить постановление Ухвалити (виосити, приймати) постанову 
Вынести приговор Ухвалити (винести) вирок 
Выносить благодарность Висловлювати подяку  
Выпал случай Трапилася нагода 
Г  
Глава правительства Голова уряду 
Годный к употреблению Придатний до вжитку 
Годовой отчёт Річний звіт 
Гражданский кодекс Цивільний кодекс 
Д  
Дальновидная политика Далекоглядна політика 
Действующее законодательство Чинне законодавство 
Денежное взыскание Грошове стягнення 
Держать речь Виголошувати промову 
Доводить до сведения Доводити до відома 
Должностное положение Службове становище 
З  
Заверение подписи Засвідчення підпису 
Заинтересованное лицо Зацікавлена особа 
За истечением срока З огладу на (зважаючи на) закінчення 

терміну 
Заказное письмо Рекомендований лист 
Закон вступает в силу Закон набирає чинності 
Занимать должность Обіймати посаду 
За отсутствием времени За браком часу 
Заурядный человек Пересічна людина 
Здравый смисл Здоровий глузд 
Знать (понимать) толк в чём-то Розумітися на чомусь 
И  
Избегать ответа Уникати відповіді 

Ухилятися від відповіді 
Избирательный округ Виборчий округ 
Избирательный участок Виборча дільниця 
Из-за того что Через те що 
Изложить суть вопроса Викласти суть питання 
Изнурительная болезнь Виснажлива хвороба 
Изнывать от Знемагати від 
Изъять из обращения Вилучити з обігу 
Иметь в виду Мати на увазі 
Именной указатель Іменний покажчик 
Иметь обыкновение Мати звичку 
Иметь касательство  Стосуватися чогось, бути причетним до 

чогось 
Иметь преимущество Мати перевагу 
Иметь целью Мати на меті 
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Имущественное положение Майновий стан 
Искажать факты Перекручувати (викривляти) факти 
Искать случая Шукати нагоди 
Искупать вину Спокутувати провину 
Исполнительная власть Виконавча влада 
Истощение средств Вичерпання коштів 
Исходить из предположения Виходити з припущення 
Исчерпывающий ответ Вичерпна відповідь 
К  
Касаться вопроса Торкатися питання 
Квартира со всеми удобствами Квартира з усіма вигóдами 
К вашему сведению До вашого відома 
К величайшему сожалению на превеликий жаль 
Комиссия по вопросам Комісія з питань 
Комиссия по делам молод’жи Комісія у справах молоді 
Конфискация имущества Конфіскація майна 
Коренным образом Докорінно 
Косвенное обложение Непряме оподаткування 
Косвенные доказательства Непрямі докази 
Крайне необходимо Конче необхідно, вкрай необхідно 
Красноречивый взгляд Промовистий погляд 
К сведению До відома 
Л  
Лицевой счёт Особистий рахунок 
Личная заинтересованность Особиста зацікавленість 
Личная неприкосновенность Особиста недоторканність 
Личное дело Особиста справа (власна справа) 

Особова справа (стосується особи) 
Личное мнение Особиста думка 
Личный состав Особовий склад 
Лишать избирательных прав Позбавляти виборчих прав 
Ложная мысль Хибна думка 
Ложная скромность Удавана скромність 
Ложное обвинение Неправдиве обвинувачення 
Льготный тариф Пільговий тариф 
Льстить себе надеждой Тішити себе надією 
М  
Материальное обеспечение Матеріальне забезпечення 
Материальное положение Матеріальне становище 
Материальное поощрение Матеріальне заохочення 
Материально ответственное лицо Матеріально відповідальна особа 
Материальный ущерб Матеріальні збитки 
Международная обстановка Міжнародний стан 
Международное обозрение Міжнародний огляд 
Международное сообщество Міжнародне співтовариство 

Міжнародна спільнота 
Мелкие расходы Дрібні витрати 
Мелочные интересы Дріб’язкові інтереси 
Мелькнула догадка Майнув здогад 
Мера пресечения Запобіжні заходи 
Мероприятие Захід 
Меры по улучшению Заходи щодо поліпшення 
Меры предосторожности Застережні заходии 
Меры принуждения Примусові заходи 
Места общего пользования Місця спільного користування 
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Место нахождения Місце перебування 
Минимальные издержки Мінімальні витрати 
Минуя подробности Не вдаючись до подробиць 
Многостепенные выборы Багатоступеневі вибори 
Многосторонние интересы Всебічні інтереси 
Мыслительные способности Розумові здібності 
Н  
Наблюдательный пункт Пункт спостереження 
Наболевший вопрос Наболіле питання 
Надзорные органы Наглядові органи 
Надлежащим образом Належним чином 
Назначать на должность Призначати на посаду 
На иждивении На утриманні 
Накладывать взыскание Накладати стягнення 
Налагать обязанность Покладати обов’язок 
Налаживание связей Налагоджування зв’язків 
Наличный состав Наявний склад 
Налог на добавочную стоимость (НДС) Податок на додаткову вартість (ПДВ) 
Налог на прибыль Податок на прибуток 
Налоговые льготы Податкові пільги 
Наложенным платежом Післяплатою 
Наносить поражение Завдавати поразки 
Наносить (причинять) ущерб Завдавати шкоди (збитків) 
 На общественных началах На громадських засадах 
На основании чего-либо На піставі чого-небудь 
Нарицательная стоимость Номінальна вартість 
Настойчивое требовние Наполеглива вимога 
На столбцах газет На шпальтах газет 
Настоятельная необходимость Нагальна потреба 
Настоящим уведомляем Цим повідомляємо 
Настояним удостоверяется Цим посвідчується 
Насущный вопрос Пекуче (насущне) питання 
Небрежное обращение Недбале поводження (з ким/чим) 

Недбале ставлення (до кого/до чого) 
Небрежный тон Зневажливий, недбалий, зверхній тон 
Не в вашей власти Не від вас залежить  
Негодный к употреблению Непридатний до вжитку 
Недопустимый поступок Неприпустимий вчинок 
Не замедлить с ответом Не загаятися з відповіддю 
Незаурядные способности Неабиякі здібності 
Незаурядный человек Непересічна людина 
Незыблемая основа Непохитна основа 
Неисправимый недостаток Непоправний (невиправний) недолік 
Необоснованное обвинение Безпідставне обвинувачення 
Неопровержимая истина Незаперечна істина 
Неопровержимые факты Неспростовні факти 
Несоблюдение правил Недотримання/недодержання правил 
Несовершенство законов Недосконалість законів 
Несогласованные действия Неузгоджені дії 
Несоответствие занимаемой должности Невідповідність займаній посаді 
Не считал нужным Не вважав за потрібне 
Неудачная попытка Невдала спроба 
Неудовлетворительное состояние здоровья Незадовільний стан здоров’я 
Не удостоил ответом Не вважав за потрібне дати відповідь 
Нечленораздельная речь Невиразна / нерозбірлива вимова 
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Нешуточное дело Неабияка справа 
Ни на чём не основанные требования Нічим не обґрунтовані вимоги 
Номинальная стоимость Номінальна вартість 
О  
Обзор печати Огляд преси 
Область науки Галузь науки 
Облекать доверием Наділяти довірою 
Обличать злоупотребления Викривати зловживання 
Обнаруживать преступление Викривати злочин 
Обобщать свои наблюдения Узагальнювати свої спостереження 
Оборачиваемость товаров Обіговість товарів 
Оборотные средства Обігові кошти  
Оборот денежных средств Обіг коштів 
Образовывать сумму Становити суму 
Обременительные налоги Обтяжливі податки 
Общественное сознание Суспільна свідомість 
Объявлять приговор Оголошувати вирок 
Объяснительная записка Пояснювальна записка 
Одобрять пропозицию Схвалювати пропозицію 
Оживлённое движение Жвавий/пожвавлений рух 
Оживлённый интерес Живий інтерес 
Оживлённый разговор Жвава розмова 
Оказывать любезность Робити ласку 
Оказывать помощь Надавати комусь допомогу 
Оказывать содействие Сприяти, посприяти 
Оказывать услугу Робити послугу 
Окружающая среда Довкілля 
Определять меру наказания Визначати міру покарання 
Освещение вопроса Висвітлення питання 
Оставлять в покое Давати спокій 
Остановка по требованию Зупинка на вимогу 
Остаться без последствий Не мати наслідків 
Отдавать должное кому-то Віддавати належне 
Отдаваться работе Поринати/заглиблюватися в роботу 
Отказывать в ходатайстве Відмовляти в клопотанні 
Отнимать время Забирати час 
Относительно чего-то Щодо чогось 
Отрасль знаний Галузь знань 
Оттягивать время, медлить Зволікати 
Отчётный доклад Звітна доповідь 
Отчуждение собственности Відчуження власності 
П  
По аналогии За аналогією 
По большинству голосов За більшістю голосів 
По вашей просьбе На ваше прохання 
По вашему требованию На вашу вимогу 
По вашему усмотрению На ваш розсуд 
Повестка дня Порядок денний 
Подавляющее большинство Переважна більшість 
Подвергать опасности Наражати на небезпеку 
Подвергаться влиянию Підпадати під вплив  

Зазнавати впливу 
Полежать обжалованию Підлягати оскарженню 
Подлинная подпись  Власноручний підпис 
Подлог документов Підробка ждокументів 
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Поднимать вопрос Порушувати питання 
По договорённости За домовленістю 
Подчиняться центральным ведомствам Підпорядковуватися центральним 

відомствам 
По имеющимся сведениям За наявними відомостями 
Приложить все усилия Докласти всіх зусиль 
Приобрёл большой опыт Набув великого досвіду 
Р  
Работа по специальности Робота за фахом 
Разоблачать обман Викривати обман 
Разрешать вопрос Розв’язувати питання 
Располагайте мною Розраховуйте на мене 
Распространять влияние Поширювати вплив 
Расторгать договор Розривати договір 
Растущие потребности Зростаючі потреби 
Расходная ведомость Видаткова відомість 
Расходовать средства Витрачати кошти 
Расходы по перевозке Витрати на перевезення 
Расчётная ведомость Розрахункова відомість 
Роковая ошибка Фатальна помилка 
Руководящий состав Керівний склад 
Ряд вопросов  Низка питань 
  
С  
Сберегательный банк Ощадний банк 
Свидетельство о браке Свідоцтво про шлюб 
Свидетельство о расторжении брака Свідоцтво про розірвання шлюбу 
Сессия первого созыва Сесія першого скликання 
Служить основанием Бути підставою 
Послужить препятствием, помешать Стати на перешкоді 
Соблюдать порядок Отримуватися порядку 
Соблюдать тишину Дотримуватися тиші 
Совершать сделку Укладати угоду 
Совещательная комната Кімнаа для нарад 
Совещательный орган Дорадчий орган 
Создавать впечатление Справляти враження 
Сосредоточивать усилия Зосереджувати зусилля 
Составить мнение  Скласти думку 
Составть представление Скласти уявлення 
С подобающим вниманием З належною увагою 
Средства массовой информации Засоби масової інформації 
Средства на содержание Кошти на утримання 
Ставить в известность Доводити до відома 
Ставить препятствия  Чинити перешкоди 
Ставить себе целью Поставити собі за мету 
Стоять во главе Очолювати 
Степень наказания Міра покарання 
С точки зрения З погляду, з точки зору 
Стоять на реальной почве Стояти на реальному грунті 
Стоять на страже Стояти на варті 
Стóящее предложение Варта уваги пропозиція 
Страховое возмещение Страхове відшкодування 
Стремиться к знаниям Прагнути до знань 
Строго соблюдать правила Суворо дотримуватися правил 
Строй мышления Склад думки 
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Судебные издержки Судові витрати 
С указаним адреса Із зазначенням адреси 
С умыслом З наміром, навмисне 
Существенное замечание Істотне зауваження 
Сфера влияния Сфера впливу 
Сходить на нет Зійти нанівець 
Счёт на имя предъявителя Рахунок на ім’я подавця 
Счётная комиссия Лічильна комісія 
Считать возможнім Вважати за можливе 
Считать недействительнім Вважати недійсним 
Считаться с мнением Зважати на думку 
Считать утративши силу Вважати таким, який втратив чинність 
Считая с этого дня Починаючи з цього дня 
Т  
Тактическая задача Тактичне завдання 
Таможенный досмотр Митний огляд 
Текущие расходы Поточні витрати 
Текущий счёт  Поточний рахунок 
Терпеть неудачу / поражение Зазнавати невдачі / поразки 
Терять самообладание Втрачати над собою владу 
Торжественное шествие Урочистий хід 
Требовать дополнительніе данніе Вимагати додаткових данних 
Тяжёлые обстоятельства Скрутні обставини 
У  
Убедительный довод Переконливий доказ 
Убыточное дело Збиткова справа 
Уверяю тебя Запевняю тебе 
Уволен по сокращению штатов Звільнений у зв’язку зі скороченням штатів 
Уволиться по собственному желанию Звільнитися за власним бажанням 
Уделять (особое) внимание Приділяти (особливу) увагу 
Удовлетворение требования Задоволення вимоги 
Удовлетворительный ответ Задовільна відповідь 
Умеренная политика Поміркована політика 
Уплачивать по счёту Оплачувати рахунок 
Уплотнённый график Ущільнений графік 
Упорное сопротивление Упертий / запеклий опір 
Управляющая система Система керування 
Управляющий делами Керуючий справами 
Упреждающая мера Попереджувальний захід 
Упрочивать своё положение Змінювати своє становище 
Ускользать от прямого ответа Ухилятися від прямої відповіді 

Уникати прямої відповіді 
Уставный капитал Статутний капітал 
Устранять от должности Усувати з посади 
Утвердиться во мнении Укріпитися в думці 
Участковая избирательная комиссия Дільнича виборча комісія 
Учредительное собрание Установчі збори 
Учредительский совет Засновницька рада 
Уязвимое место Вразливе місце 
Ф  
Фактическое положение дел Фактичний стан справ 
Х  
Хищение имущества Розкрадання майна 
Хлопотать о пособии Клопотатися про допомогу 
Хлопот не оберёшься Клопоту не збудешся 
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Хлопотное занятие Копітке заняття 
Ходатойство Клопотання 
Ходатойство удовлетворено Клопотання задоволено 
Ч  
Частичная нетрудоспособность  Часткова непрацездатність 
Частная собственность Приватна власність 
Чинить препятствия Ставати на перешкоді 
Чистая совесть Чисте сумління 
Чрезвычайное положение Надзвичайния стан 
Чувствовать недомогание Нездужати 
Чувство собственного достоинства 
 

Почуття власної гідності 

Щ  
Щекотливое положение Делікатне становище 
Я  
Явка обязательна Присутність обов’язкова 
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