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 ДЕРЖАВНА МОВА ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ                      
ПІДГОТОВКИ УПРАВЛІНСЬКИХ КАДРІВ 

Підготовка управлінських кадрів як самостійна галузь освіти 

виниклаще в 1881 р., коли при Паризькій торговельній палаті було відкрито 

першу у Франції Вищу комерційну школу. Тоді ж у США при 

Пенсільванському університеті була створена спеціальна школа підготовки 

управлінських кадрів [1]. 

На сьогодні існує світова практика підготовки управлінських кадрів, 

яку можна і треба використовувати. Щобо держати фахівців, які здатні були 

б реалізувати програму реформ, здійснити модернізацію управління, треба 

повністю змінювати підходи до кадрової політики. 

Підготовка сучасних управлінських кадрів вищої кваліфікації 

відповідно до вимог ринкового середовища потребує удосконалення змісту, 

форм і методів навчального процесу. Без висококваліфікованих, творчо 

обдарованих управлінських кадрів, здатних нестандартно вирішувати 

складні проблеми сьогодення, неможливо подолати економічну кризу, 

зберегти незалежність, побудувати демократичну і правову державу та вийти 

на рівень високорозвинутих країн. Це повного мірою стосується і 

професійної вищої освіти, яка органічно пов’язана із суспільним 

виробництвом та є одним з важливих чинників підвищення продуктивності 

праці й забезпечення випуску конкурентоспроможної продукції. 

У країні справді є актуальним питання стратегічного планування 

державної кадрової політики, зокрема й у частині кадрового забезпечення 

органів державної влади. Є потреба формування нової державницької 

управлінської еліти, здатної усвідомлювати національні інтереси і брати на 

себе відповідальність за їх реалізацію. Щоб вона була готова не лише 

приймати вольові рішення, а й ефективно надавати управлінські послуги. 

Однією з ознак розвиненої держави, за міжнародними стандартами, 

визначеними, наприклад, нормативними актами Давоського економічного 

співтовариства, Всесвітньої торгівельної організації, є повноцінне 

функціонування державної мови [2]. 

Рівень мовної освіти завжди був і залишається визначальним у 

характеристиці соціального розвитку суспільства загалом і кожної 

особистості зокрема. Зміна пріоритетів у сфері освіти, надання українській 

мові статусу державної, а також мовна політика в Україні - ці чинники 
 

зумовлюють якісно нові вимоги до вивчення української мови в освітніх 

навчальних закладах усіх рівнів. 

Статус української мови як єдиної державної мови в Україні був визначений 

ще наприкінці 1989 р. Законом «Про мови в Українській PCP», що створило 

передумови для поступового відродження мови титульної нації як 

повнофункціонального засобу спілкування й важливого чинника розбудови 

соборної Української держави. З прийняттям Конституції України 

державний статус української мови був закріплений у ст. 10 Основного 

Закону, яка проголошує: «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» [3]. Простір для 

подальшого утвердження державного статусу української мови відкрило 

рішення Конституційного Суду України від 14 грудня 1999 р. під №10-рп/99 

про офіційне тлумачення зазначеної статті Конституції України, згідно з 

якою державний статус української мови означає її обов’язкове засто-

сування на всій території України при здійсненні повноважень органами 

державної влади та органами місцевого самоврядування (мова актів, роботи, 

діловодства, документації тощо), а також в інших визначених законом 

публічних сферах суспільного життя, зокрема в роботі державних і 

комунальних навчальних закладів, сфері обслуговування, культурі, засобах 

масової інформації [4]. 

З метою формування та здійснення державної мовної політики в 

незалежній Україні були створені спеціальні державні органи й установи: 

Держдепартамент із здійснення державної мовної політики у структурі 

Державного комітету у справах національностей та міграції, Рада з питань 

мовної політики при Президентові України. їх діяльність спрямовувалась на 

створення умов для розвитку і функціонування української мови як 

державної в усіх сферах суспільного життя, а також розвитку і використання 

мов національних меншин України, задоволення мовних потреб українців, 

які проживають за межами держави.  

Виходячи з важливості зазначеної проблеми постановою Кабінету 

Міністрів України у 1997 р. були затверджені «Комплексні заходи щодо 

всебічного розвитку і функціонування української мови», а згодом у 2003 р. 

ще однією постановою уряду затверджена «Державна програма розвитку і 

функціонування української мови на 2004-2010 рр.» [5]. 

 



              Обидва документи спрямовані на розвиток, підтримку і захист 

державної мови в Україні. їх зміст, по суті, визначає основні напрями мовної 

політики нашої держави та завдання органів влади щодо їх реалізації. 

Виходячи з вищезазначеного цілком справедливим постають питання: як 

змінилося становище української мови у суспільстві, якою є сучасна мовна 

ситуація в державі, і чи можна сьогодні констатувати зміцнення державного 

статусу української мови як важливого чинника консолідації суспільства, 

зміцнення національної свідомості та підготовки професійних управлінських 

кадрів. 

Одним із пріоритетних напрямів державної мовної політики 

насамперед має бути приведення мовного законодавства і практики його 

застосування у відповідність із Конституцією України та Рішенням 

Конституційного Суду України про тлумачення її ст. 10, і в першу чергу в 

частині, що стосується вимог володіння нормативною українською мовою 

народними депутатами України і державними службовцями усіх рівнів, 

призначення на посади в системі державної влади та місцевого 

самоврядування, системі освіти, науки, культури, Збройних Сил, державних 

засобів масової інформації, а також обов’язкового складання вступних 

іспитів з української мови у вищі навчальні заклади та її застосування в 

роботі всіх державних навчальних закладів України. 

В цілому для стимулювання використання української мови у сфері 

державного управління потрібен комплекс заходів. Насамперед, необхідно 

посилити мотивацію використання державної мови, зробити її престижною. 

Коли люди усвідомлять, що українська мова - важлива ознака їхньої 

конкурентоспроможності, що з нею зручніше і легше досягти бажаної мети, 

що вона допоможе їх кар’ єрному росту, що без знання цієї мови не можна 

вважати себе повноцінним громадянином - тільки тоді українська мова стане 

державною. 

Аналіз засвідчує, що для стимулювання використання української 

мови у сфері підготовки управлінських кадрів необхідна система 

законодавчих, організаційних, фінансово-економічних, контрольних, 

методичних та інших заходів. Зокрема, це вдосконалення законодавчого поля 

України щодо мовної політики держави. Важливе значення має забезпечення 

механізмів дотримання відповідних законодавчих норм: запровадження 

обов’язкового складання іспиту (тестування) з української мови державними 

службовцями та кандидатами на відповідні посади, яке має проводитись 

представниками незалежних зовнішніх інституцій. Назріла необхідність 

утворення відповідного органу для контролю за дотриманням оновленого 

мовного законодавства з чітко визначеними повноваженнями і прописаними 

механізмами їх реалізації. 
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