
4~ 
• 

Кучера Т.М., ... 
~А nи філосОФІІ 

виКАдАдЧ Ku~· : ....... . ~ .. &..&.Jf')ro меАичноrо університету, 
Харківського нaWVМOF"'" ...... 

~ \Nраінськоі мови та лІтератури 
виКЛдАач ка'І'Ч-У"~ · , " . 

.. . и:а•&..иОГО еКОНОМіЧНОГО УJ·ІІВЄрсИТету 
КиІВСЬКОГО НдЦІОпиr-· 

ім. 8аАИМд гетьмана 

МОВНА ПОЛІТИКА У СУЧАСНИХ 
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у етапі проаналізовано вплив глобаліза~іі . на с~асні мов.н і nроцеси . 
Зазначено, що мовна політика nотребує ЗМІН ВІДПОВІдно до соцІальних заnи
тів сьогодення, захисту денократичних цінностей та збереження унікальних 
рис народу. 
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НІСТЬ . 

The article analyzes the impact of gloьalization on modern language processes. 
Іt indicates that language роІісу requirєs chingєs according to the social 
chalfenges nowadays, protection of and keeping unique 
features of реорІе. 
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... У контексті сьоrодніtнніх процесів !"'.І'!'У~· .. ~ ... І рол ь мО в и 
• 

в державотвореннІ та роль держави у 

вагомого значення. На нашу думку, :&ІJІС&.О··--

у функціонуванні мови і держави cn., ..... 
формування й реалізації мовної політики, 

задовольняти nотреби української д 

цьому потрібно розуміти, що аналіз л 

в умовах глобалізації передбачає визначе1 
• • 

ГО ТИПУ суСЛlЛЬНОГО рОЗВИТКу, ЩО ВИДОЗМІНЮЄ 

світу і формує таку геостратегічну реальність, 
• • • • 

ДЖеННЯМ НОВІТНІХ ЦІННІСНО-СМИСЛОВИХ КОО..,~. 

соціальної, політично], економічної, культур &-,L·~ 
ЖіJВно-уnрёівлінської систем. 

Виклики та ризики, пов'язані з глобалізаці 
форми суспільної організації, які витісняють нації 

~~u, ...... набувають 
• •• 

о!''&- взаємодн 
• 

НаПрЯМІВ 

чергу, має 

При 

в ер-
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р~ферію нового світового поря~ку, ~мінюючи динаміку і структуру 
81дтворення культурних nроцес1в р1зних країн сучасного світу. 

З. Бауман наг~лошує: «Глобалізація роз'єднує не менше, ніж 
об'єднуЕ:., вона роз єднує об'єднуючи -розколи відбуваються з тих 

V 

самих причин , що и зростання одноманітності світу. Паралельно до 

того процесу планетарного масштабу, який виник у бізнесі, торrівлі 
й nотоках інформації, рухається процес <<локалізації)>, закріплення 
простору. Те, шо одним видається r лобалізаuією, для інших обер
тається лока.лізаціє1о; для одІІих - це пронісник H()BOt свободи, для 
інших - несподіваний і жорстокий удар долі>>. Таким чином, слід 
розуміти, що глобалізація - це нелінійний nроцес, який неодно-

• V • 

значно впливає на суспtльнии розвиток 1 супроводжується драма-
• • •u • •v • • v 

ТИЧНИМИ ЗМІНаМИ у СОUІалЬНlИ, еКОНОМlЧНІИ, ПОЛlТИЧНlИ, культур-

ніЙ, освітні й, мовній сферах. 

Вияв самої державності прямо залежить від історичних. еко

номічних, етнічних факторів, зокрема, й менталітету народу. 

Функuіонування, піднесення та розквіт мови залежить від моделі 

держави та стану суспільства. Суспільство не може існувати без 
мови, однак і мова, будучи соціальним явищем, не існує поза су-

• 
СПІЛЬСТВОМ. 

Розглядаtочи мовну політику в сучасних глобалізаційних про

цесах, варто проаналізувати те проблемне коло, в контексті якого 
розглядаються глобалізація, індивідуалізація, етнічна мобілізація, 
ідентичність. Аналізо~r глобалізаційних проuесів та досліджен

ням їх впливу на різні сфери життєдіяльності українського со

цjуму займалися В. Андру1денко, О. Бочковський, С. Вовканич, 

В. Воронкова, С. Єрмоленко, В. Кремень, С. Попов, С. Чемеркін та 
• • • • • 
іНШl ВіТЧИЗНЯНі учеНІ. 

На думку науковців, розвиток мови відбувається за об'єктивними 
•• • • V • 

законами, однак головним для неі є зовн1шн1и чинник - суспільно-

політичний розвиток соціуму. Мова відображає потенuіал людей 
на етапі постановки і розв'язання універсальних проблем буття, 
характеризується загальними nараметрами і властивостями рсаль-

• 

ності. Вивчаючи мову, можна вивчати реальну картину св1ту, само-
• 

бутність і культуру певного народу. Відтак суспільство не тільки 
коригує зміни в мові, але й є умовою його існування а~о зникн~ння. 
Народ- це творець і носій мови. Тому мова •живе~ стільки, ск1льки 

існує nевний етнос, зникає народ - зникає і мова, а це може статися 
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. . ~ 
жавою незалежностІ, асимІляції до na . 

випадку втрати дер . ф ' Rtвli .. 
У . ~· державі чи внаслщок tзичноrо вини 01 
нації у багатомовнtи u~e1il-U1 

нарНоду.. а мова і національна державність взаємозаJІn· .. 
аutональн . '-Ж~н 

• > ... 1• ознакоао дсрж'-lвносп наро;tу <:" Іl<:р)к · tв 1 · ' 
ОСКІЛЬКИ СИМ BOJI(. 1"' • • • 6 с Н<.:11.) 

Б яка дl.яльність людини у соцау~н азується на кому . 
мови. у дь- •н-

·-
кацн. ' ·троєч держав .... 

Мовна політика взаємопов язана з ус ~~ и та 11 ПО.11ітl1-
кою. 1 цей фактор є детермінантом політики у сфері національних 
питань будь-якої держави. . 

Одним з головних чинників динам1чноrо розвитку глобалізацій-
них проц~сів є виникнення Інтернету. Цей Зёі(іG Мён.:uвuї комунікації 
проникнув у всі сфери діяльності та існування людини, що сnри
чинило трансформацію соціального с.ередовища людства, зокрема 

культури, світогляду, мови. Це ми сnостерігаємо і на рівні мовної 
• 

системи - лексичному, граматичному, стил1стичному то1цо, а мов-

на иорма дедалі частіше формується на приклмах нубліцисти чнuї, 
•• 

а не мовно-художньо! практики. 

Створення сучасних техно.лоrій та єдиного планетарного ін фор· 
. .... -- . . . 

мацІиного простору спричинило високии р1вень впливу на р1зН1 со· 

ціальні сфери життя людини, ії існуващtJІ~ соціумі є невіддільним 
та залежним вjд використання засобів иау~во-технічноrо прогре-
су. Це викликало складне явиtце- · ·ю. Протиріччя 

~тнічної мобілізації зумовлені си прuце<.:ів, які 
u 

мають nротилежнии характер: r. ння глобаль-
• 

ного менталІтету шляхом nоширенм 
• u • 

життя, цtнностеи, поведІнки, мисленц 

(соціум окреслює та втілює своє 

ідентичності шляхом абереження сам 
u 

чинник, якии дає змогу виокремити 
• • 

серед ЗОВНІШНЬОГО CBlTy, - Це саме МОВа. 

народні образи, а чужі слова вносять у ку 

чужі образи і стандарти. Така експансія УТ-· 
та появи видозміненого колективного н.о:.,. 

• • 
вnливає на гальмування соцІально-економІ ··• 

Вітчизняний вчений С.М. 11онов п.~·,.., 
перехід до інформаційноj епохи, що змінює .. 
у сво1х випадках не :Є однозначним, 

• 

• 
стандартІв 

.. 
~ин,& власно1 . .. 

іГОЛОВНИИ 

держави 
• 

кр етнІ .. 
краtни 
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кризову компоненту 1 не завжди може розглядатися як nерехід 

дп більш сnриятливого стану суспільства. Таким чином, суспіль
ство в умовах прогресуючого розвитку найновіших інформаuійних 

(біоінформаІхійних, соціоінформаційних) технологій оnинилося 
перед вибором: зберегтися в статичному стані або ж розвиватися, 
н е відстаючи від динамічного розвитку світової цивілізації~. 
Ми повиннj зрозуміти, що посилення взаємозалежності в еко-

• • • • • V 

номtчному та полІтичному житт1, розвиток телекомунtкаutи 

(інформац і й них потоків) актуалізуЕ:: розробку геопол ітичних і гео

економічних пріоритетів, зокрема переосмислення інтересів сучас
ної держави . Україна nовинна проводити таку стратегічну лінію, яка 
дозволила б їй увійти до кола розвинених держав світу, одночасно 
відnовідала б соціальним запитам сьогодення , захисту деrvtократич
них ніниостей та збереженню унікальних рис народу. 

Серед пріоритетних завдань України доцільно виділити такі: 

- підтримка і збереження територіальної цілісності країни 
(захист кордонів. державності, суверенітету); 

- створення і забезпечення системи наuіонально1 безпеки~ 
- інтеграція в систему регіональної та r лобальної безпеки; 

• • • • • • • 
- lHTerpaЦlЯ у СВІТОВе еКОНОМіЧНе 1 ПОЛІТИЧНе СПlВТОВарИСТВО, 

. . '. 
створення умов для залучення закордонних tнвсстицtи ; 

• • • • - розвиток та п1дтримка процесІв культурного 1 духовпого вщ-
• •• • •• 

родження основ нац1онально1 державностІ укра1нськоrо народу, 

його мовної і культурної самобутності. 
Спираючись на аналіз rлобалізаuійних процесів та їх динаміку, 

можна передбачити, 1110 вnлив на мовну субстанцію з кожним но
вим днем буде посилюватися, а мова, яка перебуває поза межами 
інтернет-комунікації, зазнаватиме істотного впливу Всесвітньої 
інформаційної мережі. Таким чином, на сучасному етапі питання 

взаємодії держави і мови вимагають від держави впровадження 

нових механізмів мовної політики, які мають бути спрямовані на 
• u •• 

захист демократични~ ц1нностеи, розвиток державно1 мови як мови 

єднання та збереження унікальних рис народу. 
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