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Розвиток мови як віддзеркалення впливової ролі держави

У статті проаналізовано залежність розвитку мови від розвитку суспільства,
доводиться, що зміни в мові завжди спричинені суспільними змінами, а вплив
держави  на розвиток мови, її основних функцій і взаємодію мов має
усвідомлений характер.
Ключові слова: структура та функції мови, мовна політика, компетенції
державного управління, мовне планування та прогнозування.
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In the article the dependence of a language development on the development of
a society is analysed; it is argued that changes in language are always caused by
social changes, and an influence of a state on a language development, its main
functions and interaction between languages has a realised character.
Key words: structure and functions of a language, the language policy, the
competences of public administation, language planning and forecasting.

Постановка проблеми. Функціонування мови в будь-якому суспільстві -
складний процес, у якому перетинаються, взаємодіють найрізноманітніші
чинники соціального, політичного, культурного та наукового життя. Сучасна
наука, визнаючи залежність розвитку мови від розвитку суспільства, не тільки
наголошує на його провідній ролі в цьому процесі, а й стверджує, що мова, у
свою чергу, впливає на розвиток суспільства та суспільної свідомості.

Сучасне українське мовознавство має достатній історичний досвід
щодо свідомого впливу держави на функціонування і розвиток мови та
взаємодію різних мов (наприклад, української та російської, української та
польської). Відомим також є і світовий досвід становлення систем мов, що
перебувають на різних рівнях розвитку. Сьогодні будь-яка наукова галузь
зазнає змін загальномовного характеру, що об'єктивно відбуваються в мові,
і змін, що піддаються коригуванню з боку держави. У цьому процесі ефек-
тивність державного управління безпосередньо пов'язана з урахуванням
закономірностей формування норм мови і мовлення при плануванні конк-
ретних лінгвістичних досліджень і прогнозуванні розвитку мови взагалі та
мови державного управління зокрема.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зв'язок мови і суспільства не
одразу став предметом спеціального наукового дослідження. Теорія про
співвідношення і взаємозалежність мовних процесів та інтересів держави
ґрунтується на працях представників, насамперед, соціологічного напряму
французького мовознавства, особливо А.Мейє. Велике значення мали дослі-
дження американських етнолінгвістів, які розвивали ідеї Ф.Боаса і Е.Сепіра
про зв'язок мовних і соціокультурних систем, праці представників Празької
лінгвістичної школи В.Матезіуса, Б.Гавранка, Й.Вахка, які довели зв'язок
мови із соціальними процесами і соціальну роль літературної мови; дослід-
ження німецьких учених Лейпцизької лінгвістичної школи Т.Фрінгса, які
обґрунтували соціально-історичний підхід до мови, а також праці японсь-
кої школи "мовного існування" з проблем мовної ситуації. Слід згадати й
роботу Поля Лафарга "Мова і революція", 1894 р. (у якій доведено, що
відмінність між соціальними різновидами мови є наслідком суспільних су-
перечностей епохи французької буржуазної революції). У Росії проблема
взаємодії мови і суспільства була предметом дослідження О.О.Шахматова,
І.О.Бодуена де Куртене, М.Я.Марра, В.М.Жирмунського, Л.П.Якубинсько-
го, Є.Д.Поливанова та ін. Певний внесок у вивчення цього питання зробили
українські вчені О.С.Мельничук, В.М.Русанівський, Ю.О.Жлуктенко та ін.
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У 60-х рр. XX ст. до питання зв'язку мови і суспільства повертаються аме-
риканські мовознавці В.Лабов, Д.Хаймс, які присвятили свої дослідження
вивченню мовної ситуації в багатомовних країнах. Однак згадані дослідники
пояснювали зміни у функціональному та внутрішньоструктурному розвитку
мов виключно об'єктивним характером певних суспільних змін і безпосе-
редньою залежністю стану мови від державної мовної політики, не визнаючи
ефективності та можливих позитивних перспектив свідомого впливу держа-
ви на мовні процеси. Не тільки лінгвісти та соціологи, а й учені всіх гумані-
тарних наук, у тому числі з державного управління, до діапазону своїх дослі-
джень та інтересів залучають мовні та лінгвістичні проблеми (як складові
суспільних відносин), відзначаючи необхідність державно-управлінського
впливу з метою забезпечення дотримання законів, вироблення і реалізації
політики держави, спрямованої на підтримку взаємозв'язків і взаємодій сус-
пільства і мови як складових кола наукових інтересів: "При виникненні таких
потреб у різних видах людських відносин, соціальної діяльності і соціаль-
них ролей держава зобов'язана на них відгукнутися, виробити і практично
реалізувати адекватні їм управлінські рішення. Інструментом вирішення
цього завдання виступає соціальний механізм формування та здійснення
державного управління" [1, с. 87]. Певні аспекти зазначеної проблеми ви-
вчалися дослідниками мови наукової галузі "державне управління", зокре-
ма сучасного стану функціонування української мови в державному уп-
равлінні (І.Плотницька, С.Бронікова, Н.Черненко), лінгвістичних проблем
національних меншин і мовної політики держави (В.Лесин, І.Лопушинсь-
кий, Т.Сенюшкіна), аспектів взаємодії та перспектив розвитку української
та російської мов (О.Козієвська, М.І.Пентелюк).

Постановка завдання. Метою статті є дослідження залежності роз-
витку мови від процесів, що відбуваються в суспільстві, з'ясування способів
свідомого впливу держави на мовні процеси, формування мови наукової
галузі, функції мови, виокремлення серед функцій держави функції про-
гнозування та планування розвитку мови в суспільстві.

Важко переоцінити роль мови в розвитку людської цивілізації. Ще
німецьким філософом В.Гумбольдтом, засновником філософії мови, теоре-
тично обґрунтовано нове й надзвичайно важливе положення про те, що
формою існування мови є її розвиток [2, с. 302]. У той чи інший спосіб
автори досліджень мовних проблем намагаються і сьогодні розв'язати по-
рушену В.Гумбальтом проблему взаємовідносин мови і мислення, мови і
мовлення, національного характеру мови. Усі вони оцінюють мову як со-
ціальне явище і ставлять її в один ряд із соціальними чинниками, такими як
виникнення держави, поява навчальних закладів, розвиток різноманітних
галузей промисловості, виникнення та розвиток науки, різних напрямів у
культурі тощо [3, с. 7].
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Безперечно, мова - продукт суспільства, тому зазначений вплив з боку
мови не є настільки очевидним, як з боку суспільства. Структура мови, на
відміну від мислення та здатності говорити, не є природним даром людини,
властивістю людського мозку, вищої нервової діяльності, вона є лінгвістич-
ним відображенням історії розвитку суспільної свідомості її носіїв. Тому
зміни, що відбувають в мові, завжди спричинені суспільними змінами, які
виникають у процесі спільної трудової та мовленнєвої діяльності її носіїв.

Функції держави - це роль, яку вона відіграє щодо суспільства, це основ-
ні напрями її діяльності. До основних постійних функцій належать найза-
гальніші та найважливіші комплексні напрями діяльності держави щодо
здійснення стратегічних завдань і цілей, що стоять перед нею в конкретний
історичний період: оборона, підтримання зовнішніх відносин, регулюван-
ня економіки, забезпечення екологічної безпеки, підтримання і розвиток
культури, забезпечення освіти населення. Серед основних вирізняють гу-
манітарні функції: забезпечення, охорона та захист основних прав людини;
охорона природного середовища; соціальне забезпечення; освіта, вихован-
ня, розвиток культури тощо.

Реалізуючи гуманітарну функцію, держава має реальні механізми впливу
на мовні процеси в суспільстві. Йдеться про усвідомлений вплив держави
на функціонування, розвиток мови та на розвиток її основних функцій, на
взаємодію мов. Під свідомим впливом розуміємо здійснюваний суспільством
або державою цілеспрямований вплив на розвиток мови та її суспільних
функцій. Цей свідомий вплив виявляється на різних рівнях мови й у різних
формах:

1) держава може сприяти розвиткові мови чи повільному обмеженню
її з вживання; держава може також створити такі умови, що призведуть до
поступового відмирання мови, або ж навпаки, забезпечать функціонування
та розвиток мови;

2) держава має всі можливості (у тому числі й механізми) для розши-
рення функцій мови законодавчо (сфери обов'язкового використання) та
шляхом організації відповідних систем освіти - у школах, вищих навчаль-
них закладах, через систему підвищення кваліфікації, друкуванням літера-
тури цією мовою тощо;

3) держава здатна здійснити будь-яку доцільну дію, що стосується вдос-
коналення чи нормування звукового складу, морфологічної, синтаксичної,
стилістичної, лексико-семантичної систем мови;

4) нарешті, спонтанні зміни, що об'єктивно відбуваються в мові, підда-
ються державно-управлінському регулюванню та реагують на нього через
закріплені, наприклад у Правописі, норми.

Отже, активний вплив держави та суспільства на мову справляється в
різноманітних аспектах і з використанням різних способів та прийомів.
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Ніколи раніше проблема свідомого впливу держави на функціонуван-
ня, розвиток мови та взаємодію мов не була такою актуальною, як сьогодні.
У зв'язку з цим у науковій літературі спостерігається посилення уваги до
державної мовної політики та її наслідків. Відомо, що поняттям "мовна полі-
тика" оперує соціолінгвістика: мовна політика - свідомий і цілеспрямова-
ний вплив, який має на меті сприяти ефективному функціонуванню мови в
різних сферах її застосування; сукупність ідеологічних принципів і прак-
тичних заходів щодо розв'язання мовних проблем у соціумі, державі; су-
купність політичних і адміністративних заходів, спрямованих на надання
мовному розвитку бажаного спрямування [3, с. 254].

 У науковій галузі державного управління "мовна політика" - це де-
монстрація ставлення держави в особі органів державної влади до вирішення
мовних проблем у конкретній країні. Порівняємо наведене вище соціолінг-
вістичне тлумачення поняття "мовна політика" з іншими його тлумачення-
ми: а) сукупність ідеологічних принципів і практичних заходів щодо вирі-
шення мовних проблем у державі, соціумі [4, с. 445]; б) комплекс цілей та
принципів, що визначають регулювання мовних практик у різних сферах
життя держави й суспільства, а також сукупність правових, адміністратив-
них та господарчих механізмів, через які здійснюється згадане регулюван-
ня; в) частина національної політики певної держави (зміна чи збереження
наявного функціонального розподілу мов у багатомовному суспільстві), у
цьому розумінні в мовознавстві і політології вживають термін національно-
мовна політика, яка спирається на певне теоретичне й ідеологічне обґрун-
тування, вироблені в суспільстві концепції з національного питання; г) на
погляд мовознавців - це сукупність заходів, спрямованих на певний мовний
розвиток (уведення нових або збереження старих мовних норм, уніфікація і
стандартизація літературних форм, реформи в галузі орфографії і пунктуа-
ції тощо) [5, с. 7]. Перелік тлумачень цього поняття може бути продовжений,
однак на основі узагальнень наведених вище визначень доходимо висновку,
що в будь-якій державі саме влада, орієнтуючись на ту мову, яка якнайкра-
ще може бути використана для здійснення владних інтересів, формує мов-
ну політику.

Здійснення мовної політики в однонаціональній державі пов'язано з
ужиттям заходів щодо вирішення мовних проблем загальнонаціонального,
загальнодержавного значення. Наприклад, держава регулює вибір однієї чи
кількох мов для вивчення у шкільних закладах освіти. Мовна політика в
багатонаціональній державі - явище надзвичайно складне, але основний
принцип, на якому вона побудована, залишається незмінним - принцип свідо-
мого впливу держави та суспільства на мови. І філософи, і політологи, і
соціологи оцінюють це явище, як політичне, теоретичне й практичне став-
лення держави до функціонування, розвитку і взаємодії мов та їх ролі в житті
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народів - носіїв мов. Держава впливає на мовну ситуацію в країні та визна-
чає соціальний статус і соціальні функції мов. Отже, вплив суспільства на
мову являє собою вплив на взаємовідношення мов у багатомовній державі
(двомовній Україні) і вплив на нормативно-стилістичну систему мови, тер-
мінологію, графіку (прикладом може слугувати повернення літери "ґ" у
Правопис 1991 р.) й орфографію (рекомендований, а не ухвалений, на жаль,
Правопис). Ось чому у спеціальній літературі лінгвістичні проблеми нор-
мування мови та мовлення розглядаються в різних аспектах: стосовно взає-
мозв'язків розвитку літературної мови та її культури, і взаємозв'язку норми
і професійної диференціації мови, норми і культури мовлення [6], норми і
стилю [4, с. 384] тощо.

Усі перераховані аспекти вивчення мови та мовлення становлять сут-
тєвий науковий і практичний інтерес, є актуальними для теоретичного та
практичного державного управління і безпосередньо пов'язані з його про-
блемами, серед яких - модернізація політичної системи, ґендерні відноси-
ни, міжнародна безпека, проблема ефективності управлінця, однак найбільш
актуальним, зважаючи на мету дослідження, є професійно-лінгвістичний
аспект.

Як результат впливу суспільства і держави на мову і як свідчення об'єк-
тивного розвитку мови можна розглядати і процес нормування або усталення
норм у мові та мовленні. З одного боку, це зводиться до розробки прин-
ципів нормування мови і мовлення, аналізу фактів дотримання та порушен-
ня норми, а також до з'ясування причин її порушення і шляхів усунення
відхилень. З другого боку, це державно-лінгвістична проблема, правильна
постановка та розв'язання якої визначаються мовною політикою. Безперечно,
не кожний факт впливу держави на нормування мови та мовлення є історич-
ною проблемою, але напрям її розв'язання визначається смаками політичної
еліти, соціальними запитами, етнічними чинниками тощо.

Як відомо, докорінні зміни в державі, державній системі спричиня-
ють зміни в літературній мові (так було з українською мовою за радянських
часів: нова політика панівного класу вимагала нових правил, урахування
орієнтації на нове суспільство, нову ідеологію). Однак держава має врахо-
вувати й об'єктивні критерії розвитку мов, коли не все можна змінювати за
бажанням людини, навіть якщо вона має такі можливості, тобто здатна за-
конодавчо вплинути на цей процес.

Порушена проблема норми та принципів нормування мови - пов'язані
між собою мовні явища. Наприклад, якщо норма потребує розробки такого
напряму, як наукова термінологія, то без розвитку відповідної функції мови
це важко здіснити. Ці два аспекти - термінологічний і функціональний -
дають можливість прогнозувати розвиток мовної та мовленнєвої норми в
широкому аспекті.
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Забезпечення ефективності свідомого впливу держави на сучасний
мовний розвиток потребує певної організації наукового планування та про-
гнозування розвитку норм мови та мовлення державного управління, орієн-
тації на теоретичні та організаційні засади самого державного управління
[1, с. 78]. Прогнозування мовного розвитку, в основному, пов'язане з функ-
ціональним аспектом мови, тому функціонуванню та взаємовпливу мов тут
відводиться вирішальна роль.

Виходячи з викладеного вище вважаємо, що питання планування та
прогнозування розвитку мов належить до компетенції органів державного
управління. Визначаємо це і як компетенцію (у зазначених межах) науки
державного управління, оскільки незаперечною є доцільність такого свідомо-
го впливу з боку держави на функціонування і розвиток мови. Безперечно,
питання складне як з державного, так і з лінгвістичного погляду і вимагає
всебічного врахування мовної дійсності. Перспективним є планування в
таких напрямах: розвиток основних функцій мови (комунікативної, когні-
тивної тощо); формування та розвиток елементів структури літературної
мови; планування деяких явищ взаємовпливу мов (норма) тощо.

Пропонуючи такі аспекти планування мовного розвитку, зауважимо,
що сьогодні саме в межах стратегічних інтересів державного управління
перебуває функціонування кожної мови та міжмовні зв'язки щодо співвідно-
шення основних функцій мов. Крім того, в умовах глобалізації актуальни-
ми є планування лінгвістичних меж (наприклад, на кшталт моделі функції
планування) [1, с. 78]; упорядкування термінологічного фонду; визначення
ступеня відображення рівня розвитку суспільної свідомості в мові тощо.
Що ж до планування основних функцій мови, то воно залежить від багатьох
чинників: рівня політичного, економічного, культурного розвитку нації,
держави, наявності у мови статусу державної, кількості носіїв мови тощо.
Однак при плануванні розвитку саме функцій мови немає потреби у чітко-
му державному регламентуванні, оскільки обсяг виконуваних функціями
мови завдань має соціальний характер і визначається логікою розвитку сус-
пільства. Зовсім по-іншому поводить себе держава при визначенні функцій
державної мови - будує стратегії, ухвалює концепції, чітко окреслює сфери
її обов'язкового застосування, сприяє розвиткові та підтримує пов'язані з
цим лінгвістичні дослідження.

До проблем більш вузького характеру відносимо планування розвитку
мови державного управління, де внутрішня лінгвістика наукової галузі, або
мікролінгвістика, відіграє провідну роль, до того ж надзвичайно важливими
постають дослідження молодих лінгвістичних наук (політична лінгвістика,
когнітивна лінгвістика, когнітивна соціолінгвістика). При цьому планування
розвитку різних елементів структур мови державного управління висуває
низку завдань, вирішення яких сприятиме розвиткові самої наукової галузі.
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Наприклад, створення термінологічної системи державного управління на-
лежить до завдання галузі, а розв'язання проблем запозичень термінів-інтер-
націоналізмів, термінів російського походження, створення питомих еле-
ментів - до завдання лінгвістичної науки, для якої важливо, щоб мінімальна
кількість запозичень залишалася нормативною, а потенційні можливості
української мови були використані максимально. Для нормування таких
процесів взаємодії та взаємовпливу мов визначаються певні правила запо-
зичення іншомовних термінів. Крім того, для мови державного управління
можна передбачити розробку практично значущих норм у сфері терміно-
логії, синтаксису, стилістики, урахувавши відхилення у мовленні професій-
но орієнтованих носіїв.

Планування розвитку основних функцій мови для сучасної України
має більш важливе значення, ніж планування структур і структурних еле-
ментів мови. Разом з тим планування розвитку основних функцій мови і
структури мови - процеси взаємопов'язані. Прогрес у розвитку суспільства,
виважена мовна політика та ефективне державне регулювання мовних про-
цесів забезпечує появу прогресивних мовних явищ, результативного їх функ-
ціонування. Головним джерелом такого прогресу і є суспільні функції мови,
розширення яких залежить і може відбуватися за впливової участі держави.
Планування і прогнозування мовного розвитку вимагає точного врахування
умов і різноманітних чинників, від яких залежать очікувані результати. Плану-
вання ставить за мету практичне вирішення тих чи інших поточних проблем
мови і таких, що стосуються найближчого майбутнього, прогнозування ж
спрямовані на наукове передбачення наслідків певної мовної політики.

Висновки та перспективи подальших досліджень. Мова має потенцій-
ну можливість безперервно розвиватися, але потреби суспільства та сфера
застосування мови можуть або забезпечити такий розвиток, або загальму-
вати його. Тому лінгвістичні процеси належать до об'єктів державно-управ-
лінського впливу і потребують досліджень щодо своєрідності та наслідків
впливу суспільних чинників на функціональний і внутрішньоструктурний
розвиток мови. Зважаючи на особливу увагу з боку теорії державного управ-
ління до проблем мови взагалі і мови галузі зокрема, вважаємо доцільним
виокремлення мови та мовлення державного управління в мікролінгвісти-
ку державного управління, у межах якої відбуватимуться дослідження мови
в таких напрямах: прогнозування розвитку основних функцій мови (розши-
рення сфер обов'язкового використання функцій мови законодавчо та шля-
хом організації відповідних систем освіти); прогнозування розвитку струк-
тур мови (з урахуванням мовної реальності закономірним є унормування
мікролінгвістики державного управління - морфологічної, синтаксичної,
стилістичної, лексико-семантичної систем). Формування ж стилістичних
нормативних вимог до мікролінгвістики державного управління дасть мож-
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ливість прогнозувати розвиток мовної та мовленнєвої норми у широкому
розумінні.
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Сутність та пріоритетні напрями державної політики
України у сфері соціального захисту дітей-інвалідів

на сучасному етапі

У статті проаналізовано сутність та пріоритетні напрями державної політики
у сфері соціального захисту дітей-інвалідів на сучасному етапі. Основний
акцент зроблено на визначенні поняття "соціальний захист осіб з інвалідністю"
з урахуванням нових підходів до його формулювання. Розглянуто особливості
та проблеми соціального захисту дітей-інвалідів в Україні, запропоновано
шляхи реформування та оптимізації цієї сфери.
Ключові слова: соціальна політика, соціальний захист, дитина з інвалідністю,
соціальна інтеграція, реабілітація інвалідів, інклюзивна освіта.

In this article there had been analyzed the essence and priority guidelines of
public policy at the present stage in the social security sphere of children with
disabilities. The main emphasis was made on the specification of the definition of
"social security of people with disabilities" subject to new approaches to its
definition. There were considered the peculiarities and problems of social security


