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негативну реакцію в суспільстві, оскільки цей процес загрожує втратою мовної 

та культурної ідентичності. Власне питання доцільності чи недоцільності 

використання іншомовних елементів особливо актуальне в терміносистемах, 

оскільки саме термінологія є надзвичайно чутливою до зовнішнього впливу. 

Більшість сучасних термінологів одностайні: запозичання термінів – процес 

невідворотний. На думку Л. Малевич, запозичання іншомовних 

терміноодиниць, особливо інтернаціональних, виступає важливим засобом 

поповнення термінофонду, сприяє його міжнародній поняттєвій уніфікації й 

унормуванню.  

На сучасному етапі розвитку національних терміносистем очевидним є 

той факт, що «неусталеність власних термінологічних традицій примушує <…> 

більше запозичати, ніж творити самим». Економічна термінологія, зокрема 

фінансово-економічна, – поняття доволі широке, оскільки охоплює 

термінологію багатьох галузевих систем (фінанси, менеджмент, маркетинг, 

облік, банківська справа та ін.). Тому очевидним є той факт, що чимало 

аспектів проблеми запозичення та освоєння іншомовних лексичних одиниць 

(зокрема, англомовних) у галузі української фінансово-економічної 

термінології є ще не достатньо досліджені. 

Таким чином, внаслідок активізації сектору ринкової економіки України 

англіцизми становлять динамічний шар термінологічних запозичень у 

фінансово-економічну сферу. 

 

Девиченко А. 

НТУ «ХПІ» 

МОВНА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ 

Дотепер залишаються актуальними питання мовної політики в Україні. 

Концепція державної мовної політики – система нормативних постанов, які 

ґрунтуються на комплексному оцінюванні мовної ситуації в Україні та якими 

мають керуватися органи державної влади й органи місцевого самоврядування 

у своїй практичній діяльності під час регулювання суспільних відносин у 

мовній царині. Здійснення Концепції відбувається на основі ст. 10 Конституції 

України: «Державною мовою в Україні є українська мова. Держава забезпечує 

всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах 

суспільного життя на всій території України».  

У системі державних пріоритетів мовна політика посідає чільне місце, 

оскільки її стратегічним завданням, поряд із гарантуванням мовних прав 

людини, є утвердження суспільної злагоди й політичної стабільності, 

забезпечення єдності держави й зміцнення української державності. Державний 

статус української мови означає її обов’язкове застосування на всій території 

України під час здійснення повноважень органами державної влади та органами 

місцевого самоврядування (мова актів, діловодства, документації тощо), а 

також в інших визначених законом сферах публічного життя, зокрема в роботі 
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державних і комунальних навчальних закладів, сфері обслуговування, культурі, 

засобах масової інформації. 

Утвердження й розвиток української мови є пріоритетом державної 

мовної політики, головне завдання якої – унеможливлювати перетворення 

України із суверенної національної держави на денаціоналізований 

географічний простір. Отже, спроби запровадження офіційної багатомовності 

на національному або регіональному рівнях усупереч Конституції України й 

установленій конституційній процедурі можуть кваліфікуватися тільки як дії, 

спрямовані на мовне розколювання країни, розпалювання міжетнічної 

ворожнечі, порушення конституційного ладу й державної єдності України. Суть 

заходів держави на підтримку української мови полягає не в її насильницькому 

нав’язуванні, а в тому, щоб надати громадянам України, які раніше були 

позбавлені свободи вибору, можливість вільно опанувати мову батьків і (або) 

свідомо вивчити мову свого громадянства з урахуванням перспектив, які 

відкриває її знання для самовдосконалення, самореалізації та 

повномасштабного здійснення конституційних прав. 

Здійснення державної мовної політики забезпечено системою органів, 

серед яких – Національна рада з мовної політики, департамент із мовної 

політики Міністерства юстиції України, Національна комісія з питань 

правопису та мовних норм Національної академії наук України, Національна 

рада з питань радіо та телебачення. 

Слід відзначити, що сьогодні Україна є прикладом для інших колишніх 

радянських республік, оскільки тут наявна толерантність у мовних питаннях: 

можна звернутися із запитанням на вулиці, отримати відповідь іншою мовою, і 

в більшості випадків ніхто не почуватиметься ображеним. Асиметрична 

українсько-російська двомовність, типова для багатьох регіонів України, не 

призводить до дискримінації відповідної меншини.  

 

Дегтярьова І. 

НТУ «ХПІ» 

МОВА ТА ПИСЕМНІСТЬ У ЦІКАВИХ ФАКТАХ 

Мова відіграє важливу роль не лише у житті кожної людини. Вчені давно 

дійшли висновку, що найкращі рослинні продукти для людини – ті, які виросли 

у її країні. Таку їжу людський організм засвоює значно краще, ніж закордонну. 

Те саме можна сказати й про мову. Серед науковців побутує думка, що мова, 

якою розмовляє людина, визначає спосіб її мислення, впливає на манери, 

поведінку та навіть зовнішність! Вам, певно, доводилося помічати, що людина, 

яка довгий час живе поза межами Батьківщини, стає зовсім не схожою на себе. 

Необхідно відмітити найпритаманніші та найцікавіші факти української мови. 

Українська мова є однією з найпоширеніших мов в світі і за кількістю 

носіїв займає 26-те місце. Також вона є другою за поширеністю серед мов 

слов’янського походження після російської мови. На території України більше 


