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У дослідженні проаналізовано наукові роз-
відки багатьох вчених, а також нормативні 
документи та статистичні дані, на основі 
чого автор виводить систему моделей спі-
віснування кількох мов у межах однієї країни. 
У статті доводиться необхідність урівно-
важеної мовної політики як на державному, 
так й на наддержавному рівнях задля збе-
реження стійкого балансу щодо мовного 
питання в суспільстві. Також у роботі вису-
нуто думку, що мовне питання в різних кра-
їнах відіграє неоднаково вагому роль у про-
цесі державотворення та спільності певної 
нації. Автор доходить висновку, що кожна 
країна має виходити з власного етнічного, 
культурно-історичного підґрунтя та націо-
нальної самоідентичності.
Ключові слова: мультилінгвізм, мовна полі-
тика, мова національних меншин, державна 
мова, офіційна мова, регіональна мова, lingua 
franca. 

В исследовании проанализированы науч-
ные исследования многих ученых, а также 
нормативные документы и статистиче-
ские данные, на основе чего автор выво-
дит систему моделей сосуществования 
нескольких языков в пределах одной страны. 
В статье доказывается необходимость 
в уравновешенной языковой политике как 
на государственном, так и на надгосудар-
ственном уровнях для сохранения устойчи-
вого баланса по языковому вопросу в обще-

стве. Также в работе выдвинуто мнение, 
что языковой вопрос в разных странах 
играет неодинаково важную роль в про-
цессе государственного строительства и 
общности определенной нации. Автор при-
ходит к выводу, что каждая страна должна 
исходить из собственной этнической, куль-
турно-исторической основы и националь-
ной самоидентичности.
Ключевые слова: мультилингвизм, язы-
ковая политика, язык национальных мень-
шинств, государственный язык, официаль-
ный язык, региональный язык, lingua franca. 

The following research analyses scientific inves-
tigations of many scholars, as well as regulations 
and statistical data. On that basis the author 
displays a system of models of coexistence of 
several languages within one country. The need 
for equable language policy on both state and 
superstate levels is proved in the article in order to 
maintain a sustainable balance on the language 
issue in a society. There is also an idea that the 
linguistic issue in different countries varies much 
and plays unevenly significant role in the process 
of statebuilding and national common ground. 
The author concludes that each country is to take 
into account its own ethnic, cultural and historical 
background and national identity.
Key words: multilingualism, language policy, 
minority language, state language, official lan-
guage, regional language, lingua franca.

Постановка проблеми. В процесі глоба-
лізації та зокрема в контексті мультикультур-
ного й міжмовного дискурсу виникає гостре 
питання, як саме врегульовувати відносини 
кількох етносів, національних меншин в межах 
однієї країни, які спілкуються різними мовами 
й мають розбіжну парадигму цінностей. 
Сьогодні спостерігається високий рівень тру-
дової міграції, конфлікти на расовому й релі-
гійному підґрунті, що стає додатковим чинни-
ком в загостренні ситуації. Певна річ, що різні 
країни на законодавчому рівні намагаються 
створити комфортні умови для всіх своїх гро-
мадян, а для цього необхідно чітко закріпити 
та прописати положення про статус державної 
мови/мов, а також статус мов національних 
меншин, мов міжнародного спілкування та мов 
іммігрантів. Кожна країна, формуючи та реалі-
зуючи мовну політику, має виходити з умов та 
ситуації, які складаються безпосередньо в її 
суспільстві.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблему багатомовності в контексті публіч-
ного врядування й мовної політики досліджу-
вали такі науковці: Ю. Бестерс-Дільгер, 

Г. Дивнич, М. Канавець, Л. Клименко, 
Т. Козак, Т. Крючкова, Н. Пелагеша, М. Сичова, 
Т. Смирнова, В. Яцишина, О. Тарасенко та інші, 
а також закордонні дослідники: G. Bandov, 
K. Crepaz, G. Georgieva, F. Grin, J. Haselhuber, 
L. Maracz, K. Paluszek, R. Phillipson, T. Ricento, 
G. Stickel, A. de Swaan, S. Wright та інші.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Але питання полі-
тики багатомовності зумовлює необхідність 
у проведенні подальших глибинних дослі-
джень в зазначеній проблематиці, удоскона-
ленні теоретичних напрацювань та форму-
ванні нових розробок. 

Мета статті – окреслити моделі співісну-
вання мов у межах однієї країни в контексті 
публічного врядування. 

Виклад основного матеріалу. Зокрема, 
у ракурсі співіснування різних мов, найбільшу 
увагу до себе приковує Європейський Союз 
як наддержавне утворення з численною кіль-
кістю мов, які мають різний статус, а мовна 
політика здійснюється на державному та над-
державному рівнях. На Конгресі в Барселоні 
було проголошено, що мова має велику вагу 



ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ І АДМІНІСТРУВАННЯ В УКРАЇНІ 

128 Випуск 11. 2019

у визначенні нації. Країна є соціальним яви-
щем, структурованим за певними принци-
пами, та саме мова має велику вагу у процесі 
структуризації суспільства. Тому мови в країні 
повинні взаємодіяти одна з одною на політич-
ному та соціальному підґрунті. Різниця в бага-
томовності між країнами полягає у соціальних 
та політичних відносинах між мовами в країні. 
Функціональний зв’язок між мовами відбиває 
їхні соціальні та політичні відносини [20]. 

Універсальність багатьох мов у країнах озна-
чає, що мовна політика в будь-якій країні має 
стосуватися багатомовності, а саме – багато-
мовної мережі. Зазначена мережа побудована 
на основі функціонального зв’язку між мовами. 
В такому разі, мовна політика стосується 
не однієї конкретно взятої мови, а багатьох 
мов, політика описує функціональні відносини 
між мовами. Мовна політика може варіюва-
тися від домінування однієї мови (або декілька 
мов) над іншими мовами, до збалансованого 
співіснування мов. Ця практика формує прин-
ципи політики багатомовності без явища мов-
ного панування в конкретному сенсі, надаючи 
рівні можливості для всіх, хто послуговується 
різними мовами, а це, зі свого боку, гарантує 
відсутність дискримінації за мовною ознакою 
в будь-якій сфері життя. 

Мовна політика різних урядів загалом може 
бути класифікована за трьома категоріями 
щодо цілей самої політики: усунення багато-
мовності, терпимість щодо багатомовності та 
сприяння багатомовності. Зазначені категорії 
політики співвідносяться з політичною фор-
мою країни, владою, демографічними, еконо-
мічними та культурними мовними спільнотами. 
Мовна політика у будь-якій країні не може 
не залежати від цих чинників. Три категорії 
політики чітко вписуються у різні сфери мовної 
функції. Сфери умовно можна розділити на гро-
мадську та приватну. Громадська сфера – це 
майданчик, де різні мовні спільноти контакту-
ють та конкурують щодо використання мови. 
Як прикладом, використання мови в уряді, 
на суді, в освіті. Приватна сфера – контакти 
різних осіб в мовному контексті. Прикладом 
приватної сфери є місця скупчення людей, 
ринки, центри розваг тощо.

Однак, слід зауважити, що процес практич-
ного впровадження у реальне життя країн та 
народів Євросоюзу принципів мультилінгвізму 
має надзвичайно суперечливий, навіть пара-
доксальний характер. Оскільки до складу 
Євросоюзу входить багато країн, остільки пра-
вовою основою їхніх взаємовідносин є рівно-
правність всіх держав та народів у інституцій-
них межах ЄС. Цей принцип поширюється й 
на статус національної мови кожної конкретної 

держави, офіційно представленої у Євросоюзі. 
Сьогодні в ЄС 24 мови мають статус офіцій-
них, однак реальна рівноправність всіх цих 
мов ніколи не обговорювалася в європейській 
спільноті [20]. 

Болгарська дослідниця Г. Георгієва впев-
нена, що мультилінгвізм кидає неабиякий 
виклик європейській спільноті, але водночас, 
є суспільним благом. Мультилінгвізм – це фун-
даментальний принцип для країн-членів ЄС, 
який гарантує використання кожної мови та 
повагу до мовного та культурного розмаїття. 
Дослідниця вказує, що складно уявити полі-
тику Європи без імплементації мультилінгвізму 
як вагомого чинника, який є суттєвим для фор-
мування демократичних засад ЄС. На її думку, 
європейська ідея – це універсальні моральні 
цінності та культурне розмаїття. Як вона ствер-
джує у своєму дослідженні «doing Europe» є 
ніщо інше як «communicating Europe», тобто 
основний меседж – сприяння формуванню 
спільних смислів, сутностей, явищ, понять та 
процесів серед усіх громадян європейського 
простору. Але, як вона стверджує, більшість 
науковців наразі вважають мультилінгвізм 
«каменем спотикання» у процесі формування 
спільних смислів та цінностей, пов’язаних з 
Європеїзацією [14, с. 203–207]. 

Наведені міркування дають підстави вва-
жати, що багатомовність в контексті ЄС є 
не лише наявністю низки мов на одній тери-
торії та переплетенням різноманітних культур, 
це також невіддільна частина загального над-
державного вектора всіх країн-членів. 

Цікавим документом щодо гармонізації 
мовного розмаїття в європейському просторі 
вважається Європейська Хартія, яка була при-
йнята Радою Європи 5 листопада 1992 року, її 
призначення – захист й підтримка регіональ-
них та міноритарних мов [2]. 

Німецька дослідниця у галузі лінгвістики 
Ю. Бестерс-Дільгер вказує на недоліки й 
загрози щодо Європейської Хартії. Науковець 
стверджує, що майже всі держави, які її рати-
фікували, мають несхожу інтерпретацію. Хартія 
дає змогу кожній державі тлумачити її само-
стійно. Це викликає невдоволення у носіїв регі-
ональних і міноритарних мов. Так, попри те, 
що більшість юристів вважає, що одна мова 
може бути міноритарною в одному регіоні 
та регіональною в іншому тієї самої держави 
залежно від чисельності її носіїв, в інтерпретації 
Німеччини одна мова напевно не може належати 
до обох категорій. Науковець робить висновок, 
що зазначений документ не в змозі врятувати 
міноритарні мови від вимирання [1, с. 96]. 

Окремо слід зупинитися на термінології 
цього документа. Адже спостерігається нечітка 
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диференціація між термінами «регіональна 
мова», «міноритарна мова», «мова національ-
них меншин». Так, в оригіналі документ має 
назву «European Charter for Regional or Minority 
Languages», проте переклад на українську було 
здійснено некоректно. Термін «міноритарна 
мова» – це малопоширена мова в суспільстві, 
а не мова національних меншин, яка може 
мати досить широкий спектр використання. 

Сьогодні у світі налічується приблизно 
40 країн, де дві (і більше) мови є державними. 
Кожна країна сформувала свій підхід до мов-
ної політики відповідно власному унікальному 
історичному, політичному, економічному, соці-
альному досвіду, національній особливості, 
культурним традиціям. Як правило, мовну 
політику європейських держав окреслено 
в їхніх конституціях, зокрема там визначається 
поняття «офіційна мова/мови», «державна 
мова/мови». Проаналізувавши конституційну 
базу європейських держав, можемо резю-
мувати, що в них використовується як термін 
«офіційна мова», так й «державна мова». 

Так, у конституціях Болгарії, Румунії, Словенії 
позначають свої мови терміном «офіційна 
мова». Поняття «державна мова» застосову-
ється в конституціях Білорусії, Словаччини, 
України, Литви. А такі держави, як Швейцарія, 
Ірландія, Мальта поряд із поняттям «офіційна 
мова» послуговуються такими поняттям – «наці-
ональна мова», що слугує назвою для мов корін-
них націй. А в конституції Швейцарії послугову-
ються поняттям «національна мова». У Сербії 
та Хорватії віддають перевагу такому поняттю 
як «мова для офіційного застосування», 
на законодавчому рівні не користуються тер-
мінами «національна», «державна», «офі-
ційна» мови [5, с. 67]. У конституціях Франції 
та Туреччини зазначено, що мовою держави 
є мова титульної нації. Проте, є такі держави, 
конституції яких не мають конкретного визна-
чення про статус мов. Зокрема таке становище 
наявне в Норвегії, Швеції, Данії, Нідерландах 
та Великобританії. Левова частина населення 
у вищезазначених країнах – це представники 
однієї титульної нації, мовою якої й послугову-
ються в суспільстві [4, с. 156]. 

У країнах Центральної та Південної Африки 
ключовим питанням стало визначення ста-
тусу державних мов. Наприкінці 1980-х років 
з 55 африканських держав у 21 офіційною 
мовою була французька (у 9 – поряд з англій-
ською чи місцевою), у 19 країнах – англійська 
(у 9 – поряд з іншими мовами), у 5 – португаль-
ська [9, с. 176]. 

Фокус уваги привертають країни, в яких 
офіційно закріплено статус кількох мов. Автор 
звертає увагу на мовну політику та повсякденне 

використання мов у низці таких країн. Серед 
них Білорусь, Фінляндія, Бельгія, Канада, Індія, 
ПАР, Індонезія, Японія, Швейцарія. 

У Білорусі за даними перепису населення 
2009 року 53,2% громадян назвали рідною 
мовою білоруську. Російську мову вказали рід-
ною 41,5% населення, що майже вдвічі більше, 
аніж у 1999 році (24,1%). 70,2% респондентів 
вказали російську, як мову, якою послуго-
вуються вдома [10]. Тобто, спостерігається 
тенденція саме лінгвістичної русифікації біло-
руського суспільства. У ст. 17 Конституції Рес- 
публіки Білорусь зазначається, що державними 
мовами країни є білоруська та російська [6]. 

92% населення Фінляндії в повсякден-
ній комунікації послуговуються фінською 
мовою. На південному заході країни домінує 
шведська мова (5,6%), хоча вона має дещо 
інший варіант, ніж мова у Швеції. Проте офі-
ційними вважаються дві мови. Лінгвістично-
соціологічне дослідження від Євробарометра 
мов ЄС 2005 року показало, що 60% дорос-
лого населення країни вказали, що володі-
ють англійською, 38% – шведською мовою 
(41% у 2008 році), і 17% похвалилися знан-
нями німецької. За кількістю громадян, які 
розмовляють англійською, Фінляндія займає 
п’яту позицію після Мальти (89%), Нідерландів 
(86%), Швеції (85%) й Данії (83%) [13]. Ст. 17 
Конституції Фінляндії зазначає, що держав-
ними мовами є фінська й шведська. Кожен 
громадянин обирає мову, якою він буде 
послуговуватися під час веденні своєї справи 
в судовому процесі, в інших органах влади та 
державних інституціях. Органи публічної влади 
зобов’язані рівноцінно забезпечувати своїх 
громадян фінською й шведською мовами 
та задовольняти їхні культурні й громадські 
потреби на рівних засадах [7]. 

Англійська, яка є рідною мовою 
для 17,3 млн канадців, та французька, якою 
розмовляють 6,7 млн людей, є офіційними 
мовами в Канаді. Водночас для численної  
кількості громадян рідними є українська, 
китайська, німецька, польська, іспанська, пор-
тугальська, італійська, нідерландська, араб-
ська та інші [19].

Лінгвістичне тло Індії представлено нез-
мірною кількістю мов. Гінді та англійська мова 
є національними мовами, окрім них, 21 мова 
в Індії має статус офіційної мови: ассамська, 
бенгальська, бодо, догрі, гуджараті, каннада 
та інші. Гінді має статус офіційної мови, вва-
жається найпоширенішою мовою [15; 16]. 
Англійська мова має широкий спектр вико-
ристання в діловій сфері й державно-управ-
лінському дискурсі, окрім цього, за нею закрі-
плено статус «офіційної мови» [17]. Є слушна 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D1%96%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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теза щодо англійської мови в Індії: «Надання 
мові іншої країни статусу державної означає 
приректи свій народ на постійну другорядність, 
меншовартість і духовну залежність». Тому 
індійська держава докладає значних зусиль  
з метою утвердження єдиної, спільної для  
всього індійського суспільства мови (за одно-
часного збереження регіональних мов) [8]. 

Ст. 4 Федеральної конституції Швейцар- 
ської Конфедерації визначає національними 
мовами німецьку, французьку, італійську та 
ретороманську, а ст. 18 гарантує свободу 
користування мовами. Саме терміном «наці-
ональна мова» послуговуються у Швейцарії, 
маючи на увазі мови націй, які проживають 
на території однієї держави. Іншими словами, 
нації (громадяни як представники різних етно-
сів) є важливішою категорією, аніж держава 
та владні інституції [11]. 

У Бельгії офіційні мови – нідерландська, 
французька й німецька. В Ірландії спосте-
рігаємо таку ситуацію. Офіційні дві мови – 
ірландська й англійська. Основна мова спіл-
кування – англійська, а офіційні документи 
видаються двома мовами [12]. 

В Японії для забезпечення всебічного роз-
витку й функціонування японської мови було 
утворено низку державних установ, серед 
них – Державний інститут японської мови, під-
порядкований міністерству освіти, та Інститут 
культури радіо й телепередач. За ними закрі-
плено законодавчі права щодо визначення 
мовних норм у межах своєї сфери. Питанню 
мовної практики приділяють багато уваги 
в японських засобах масової інформації [8]. 

Індонезія – країна з колоніальним минулим, 
з чисельністю понад 200 млн населення, в якій 
нараховується понад 300 мов та 1 000 діалек-
тів. Ця країна залежала від Голландії не лише 
як територія – метрополія намагалася аси-
мілювати місцеве населення, насаджуючи 
власну мову й культуру. Країною було докла-
дено безліч зусиль, аби закріпити власну мову 
в індонезійському суспільстві. Наразі держав-
ною мовою є індонезійська. Є теза: «У  ста-
новленні індонезійської незалежної держави, 
у розвитку сучасної індонезійської культури, 
а також у здійсненні державної політики 
Республіки Індонезії величезна роль належить 
індонезійській мові». Індонезійська мова об’єд-
нує «численні народи країни та тому є надзви-
чайно важливим чинником їхньої політичної, 
економічної й культурної консолідації» [8]. 

В Південно-Африканській Республіці оди-
надцять мов мають конституційно закріплений 
офіційний статус [18]. А Танзанія, де проживає 
12 млн населення й нараховується понад 100 
мов, єдиною національною мовою країни про-

голосила мову суахілі. Нею послуговуються 
в усіх державних установах. Мовою суахілі 
здійснюється навчання в школах, й умо-
вою здобуття середньої освіти в Танзанії є 
досконале володіння суахілі [8]. 

Проаналізувавши досвід різних країн щодо 
мовної політики й статусу кількох мов в межах 
одного соціуму, напрошується висновок про 
уніфікацію різних моделей щодо мовного спі-
віснування в одній країні. 

Л. Клименко виділяє типові моделі або під-
ходи розв’язання питання офіційної (держав-
ної) мови. Це модель єдиної офіційної (дер-
жавної) мови, тобто наявності в державі єдиної 
законодавчо загальновизнаної мови, яку мають 
поважати та використовувати всі громадяни 
на всій території держави у всіх сферах публіч-
ного життя. Акцентуючись на цьому підході, 
мовна політика країн спрямована на утвер-
дження мови титульної нації, за якою й виникла 
назву цієї держави, ця нація історично сфор-
мувалася та є наявною на певній території. Це 
забезпечується шляхом неухильного дотри-
мання мовного законодавства усіма громадя-
нами незалежно від місця проживання, їхнього 
етнічного походження, віросповідання тощо. 
Великобританія, Італія, Португалія, Франція, 
Німеччина – це ті держави, які ілюструють 
зазначену модель. Наступна модель передба-
чає можливість існування поряд з однією офі-
ційною (державною) мовою, яка застосову-
ється на всій території держави, інших 
офіційних мов в окремих її регіонах – офіційної 
мови регіону. Вона застосовується в держа-
вах, у певних частинах територій яких компак-
тно живуть представники відмінних від титуль-
ної нації автохтонних етносів. Такою моделлю 
може похвалитися Іспанія, Хорватія, Словенія, 
Македонія, Росія. Третя модель передбачає 
законодавчого закріплення в державі кіль-
кох офіційних (державних) мов. У Швейцарії, 
Бельгії, Фінляндії наявна така модель [3, с. 42]. 

На основі цього, автором запропоновано такі 
моделі співіснування мов у певному суспільстві 
(в країні), які можна вважати продовженням 
умовиводів Л. Клименко щодо розв’язання 
питання офіційної мови. Зазначені моделі 
можна вважати універсальними, які можуть 
накладатися на різні країни. Автор виділяє 
національну мову як мова нації, домінуючого 
етносу в державі, регіональних мов та lingua 
franca, якою, як правило, є англійська. Проте 
в кожній із моделей баланс між зазначеними 
мовами відрізняється.

Зазначені моделі можуть переходити з 
однієї в іншу, наприклад, четверта модель 
може стати другою, а п’ята водночас може 
стати транзитною моделлю, перехідним 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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періодом від четвертої до другої. Крім того, 
на роль lingua franca може претендувати інша 
мова, залежно від географічного розташу-
вання країни та її сусідства з іншими країнами. 
Це може бути китайська, арабська, іспанська 
або російська мови, які на сьогодні в певних 
країнах є мовами lingua franca. Як бачимо, 
у всіх шести моделях (окрім шостої) співіс-
нування мов, автор виокремлює значущість 
та домінування національної мови, оскільки 
мова є обов’язковим атрибутом держави й 
гарантією наявності певного етносу, а її ста-
тус конституційно закріплений. Тому в про-
цесі формування мовної політики зазначені 
моделі можуть бути шаблонами для реалізації 
певних програм, стратегій тощо. У моделях 
співіснування мов наскрізною лінією просте-

жується питання балансу потреб ідентичності 
та взаєморозуміння. Але, як бачимо, грань 
балансування досить крихка, і певною мірою 
той чи інший етнос має поступитися своєю 
ідентичністю задля потреби взаєморозуміння, 
або ж мати власну ідентичність, придушуючи 
інші етноси. В деяких країнах лінгвістичне 
питання стоїть досить гостро в культурно-іс-
торичному та соціальному контексті, проте 
інші країни розвиваються в соціально-еко-
номічному плані й не прагнуть актуалізувати 
мовну проблематику, не дивлячись на той 
факт, що мають дві або більше державні мови. 

Висновки. Отже, з огляду на світовий 
досвід, коли в межах однієї країни соціум послу-
говується різними мовами не лише в побуті, 
а й на офіційному рівні, при тому, що в багатьох 

Таблиця 1
Моделі співіснування мов у межах країни

№ Модель Опис моделі

1

Національна мова та 
англійська як пріо-
ритетні, мова нац. 
меншин – друго-

рядна

Передбачає використання національної та англійської мов як lingua 
franca, майже на однаковому рівні. Документація дублюється двома 
мовами. Англійська поряд з національною посилено викладається 
у середніх та вищих навчальних закладах. Англійська, поряд із національ-
ною, широко використовується у побуті, у засобах масової інформації. 
Подібна ситуація можливо, коли вплив англійської мови в суспільстві 
іншої країни є дуже сильним. Мова національних меншин не користу-
ється популярністю, нею послуговуються лише представники конкрет-
ного етносу.

2

Національна мова 
як пріоритетна, 

англійська – дру-
горядна, мова нац. 

меншин – третя

Передбачає градацію у використанні мов. Національна мова у цій моделі 
займає провідне місце, англійська теж досить широко користується 
популярністю, але значно меншою мірою, вона викладається у школах, 
вишах, проте, є великий відсоток населення, який не володіє належним 
чином англійською. Така ситуація можлива, коли певна країна має тісні 
зв’язки з англомовним світом. Мова національних меншин, як і в першій 
моделі, використовується у тісних колах окремо взятого етносу.

3

Національна мова 
як пріоритетна, мова 

національних мен-
шин – другорядна, 
англійська – третя

Національна мова є панівною, проте на другому місці стоїть мова націо-
нальних меншин, вона теж широко послуговується у суспільстві. Досить 
багато інформації передається саме нею, в країні чимала кількість носіїв 
цієї мови. Англійська не так широко поширена в зазначеній моделі, 
вона викладається у навчальних закладах, проте попит на англійську 
недостатньо сильний, людей, які на належному рівні володіють нею, теж 
невисокий. 

4

Національна мова  
й мова національних 
меншин як пріори-
тетні, англійська – 

другорядна

Національна й мова меншин практично прирівняні в правах. Як і в першій 
моделі, де англійська разом з національною є пріоритетними, докумен-
тація дублюється двома мовами, мова меншин поряд з національною, 
посилено викладається у середніх та вищих навчальних закладах. Вона, 
як і національна, широко використовується у побуті, у засобах масової 
інформації. Все суспільстві володіє цією мовою, навіть якщо не нале-
жать до національних меншин. 

5

Національна мова 
як пріоритетна, 

англійська й мова 
національних мен-
шин – другорядні

Передбачає домінування національної мови, а дві інші мови – мають 
однаковий вплив у суспільстві. Люди приблизно однаково володіють 
на середньому рівні як англійською, так і мовою меншин, які виклада-
ються у навчальних закладах, певною мірою використовуються у засо-
бах масової інформації.

6
Дві та більше  

національних мов 
як пріоритетні

Передбачає використання кількох мов на однаковому рівні. Така ситу-
ація склалася в країнах, де співіснують кілька етносів – титульні нації, 
тобто немає національних меншин – другорядних етносів, а перебува-
ють рівноцінні народи (кілька титульних націй). Як правило, хоч політика 
й прирівнює мови, в тих чи інших регіонах однієї держави віддається 
перевага одній із національних мов. 
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випадках економічний розвиток таких країн 
перебуває на високому рівні, напрошується 
висновок, що лінгвістичне питання не завжди є 
«наріжним каменем» у різних країнах, яке спри-
чинює поляризацію суспільства. Кожна країна 
виходить із власного культурно-історичного 
підґрунтя, соціально-економічного положення 
й національної самоідентичності. Іншими 
словами, поляризація суспільства на основі 
виключно мовного питання не притаманна 
усім без винятку країнам. Досить часто мовне 
питання в суспільстві стає предметом політич-
них, маніпулятивних технологій, що й спричи-
нює розкол суспільства. У подібних ситуаціях є 
вагомі передумови у розбіжній системі погля-
дів різних громадян в суспільстві, коли вони 
підтримують діаметрально протилежні цін-
ності. В таких випадках має здійснюватися 
консолідація титульної нації навколо власної 
мовно-культурної ідентичності задля її збе-
реження. А в країнах, де конституційно закрі-
плено офіційний статус кількох мов, процес 
формування мовної багатоманітності зайняв 
тривалий період на становлення та сьогод-
нішнє гармонійне співіснування й вимагав від 
влади адекватного формування та реалізації 
мовної політики без зовнішнього втручання 
інших держав. 
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