ЗРАЗОК
Державний статус української мови
Українська мова як засіб спілкування та інтелектуального виявлення
Особистості

відображає

самобутність

багатомільйонного

українського

народу і є основою його духовності та історичної пам'яті. Згідно з частиною
першою статті 10 Конституції України українська мова є державною мовою в
Україні. Як визначено в Рішенні Конституційного Суду України від 14
грудня 1999 року № 10-рп у справі про застосування української мови,
положення про українську мову як державну міститься у розділі І "Загальні
засади" Конституції України, який закріплює основи конституційного ладу в
Україні. Поняття державної (офіційної) мови є складовою більш широкого за
змістом та обсягом поняття "конституційний лад". Іншою його складовою є,
зокрема, поняття державних символів. Право визначати і змінювати
конституційний лад в Україні належить виключно народові (частина третя
Статті 5 Конституції України). Повноцінне функціонування української мови
в усіх сферах суспільного життя на всій території держави є гарантією
збереження ідентичності української нації, єдності України.
Незважаючи на задекларованість державного статусу української мови,
аналіз мовної ситуації в державі свідчить про наявність політичних
спекуляцій щодо її використання, що суперечить інтересам національної
безпеки України, ставить під загрозу її суверенітет. Для усунення такої
загрози необхідно розширити сферу застосування української мови,
стимулювати формування і захист національного мовно-культурного та
мовно-інформаційного простору. Держава повинна забезпечити безумовне
Виконання конституційної норми про всебічний розвиток і функціонування
української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України.

Відповідно до Конституції України в Україні гарантується вільний розвиток,
використання і захист російської, інших мов національних меншин України. За
законодавством в офіційному спілкуванні поряд із державною мовою можуть
застосовуватися мови національних меншин у тих місцевостях, де кількість
носіїв таких мов становить більшість населення. Статус української мови як
державної не позбавляє громадян України права вільно використовувати будь-яку
мову для приватного спілкування та задоволення інших потреб. Водночас
забезпечення розвитку мов національних меншин не повинно перешкоджати
розвитку державної мови, її функціонуванню в усіх сферах суспільного життя
на всій території України.
Держава опікується також задоволенням мовних потреб українців, які
проживають за межами держави, шляхом надання відповідної допомоги центрам
української

культури,

закладам за кордоном.

громадським організаціям

та

культурно-освітнім

