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УКРАЇНСЬКА МОВА ЯК ЕЛЕМЕНТ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ 
 
Мета статті. Розкрити роль української мови як елементу правової культури державного службовця, визначити її місце 

в правосвідомості державного службовця. Методологія дослідження базується на методах аналізу та синтезу, а також викори-
стовується міждисциплінарний підхід поєднання культури, права, державної служби, державного управління та інших гуманітар-
них наук. Наукова новизна полягає у висвітленні актуальних проблемних питань щодо критичного переосмислення української 
мови як елементу правової культури державного службовця. Необхідності докорінного реформування правової реальності що-
до використання української мови у державному управлінні та у сучасному просторі України взагалі. Тому, теоретична розробка 
засад правового розвитку та функціонування української мови, як елементу правової культури державного службовця, вимагає 
всебічного аналізу як національної правової культури, правових традицій, національного менталітету та правосвідомості україн-
ського народу, так і світової суспільноправової думки. Висновки. В процесі аналізу зазначеної теми, автори прийшли до вис-
новку, що українська мова є важливим елементом правової культури державного службовця, спосіб духовно-практичної діяль-
ності й відносин спілкування, які відображають головні правові, культурні та духовні цінності, формують правові погляди, знання 
та навички участі громадян у суспільно-правовому житті України. Авторитет Законів та їх виконання державними службовцями, 
під здійснення ними владних повноважень, впливає та формує правову культуру, правову свідомість та відповідні правові по-
гляди у населення.  

Ключові слова: українська мова, культура, правова культура, правова свідомість, правова держава, державний 
службовець. 
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Украинский язык как элемент правовой культуры государственных служащих 
Целью статьи. Раскрыть роль украинского языка как элемента правовой культуры государственного служащего, 

определить его место в правосознании государственного служащего. Методология исследования базируется на методах ана-
лиза и синтеза, а также используется междисциплинарный подход сочетание культуры, права, государственной службы, госу-
дарственного управления и других гуманитарных наук. Научная новизна заключается в освещении актуальных проблемных 
вопросов критического переосмысления украинского языка как элемента правовой культуры государственного служащего. 
Необходимости коренного реформирования правовой реальности относительно использования украинского языка в государ-
ственном управлении и в современном пространстве Украины вообще. Поэтому, теоретическая разработка основ правового 
развития и функционирования украинского языка, как элемента правовой культуры государственного служащего, требует все-
стороннего анализа как национальной правовой культуры, правовых традиций, национального менталитета и правосознания 
украинского народа, так и мировой общеправовой мысли. Выводы. В процессе анализа данной темы, авторы пришли к выво-
ду, что украинский язык является важным элементом правовой культуры государственного служащего, способ духовно-
практической деятельности и отношений общения, которые отражают главные правовые, культурные и духовные ценности, 
формируют правовые взгляды, знания и навыки участия граждан в общественно-правовой жизни Украины. Поскольку обще-
ственное мнение зависит от авторитета законов и выполнения их государственным служащим, во время выполнения ними 
профессиональной деятельности, оказывает влияние и формирует правовое сознание и соответствующие правовые взгляды у 
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населения. Авторитет законов и их исполнения государственными служащими, в осуществлении ими властных полномочий, 
влияет и формирует правовую культуру, правовое сознание и соответствующие правовые взгляды у населения. 

Ключевые слова: украинский язык, культура, правовая культура, правовое сознание, правовое государство, государ-
ственный служащий. 
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tor of Public Administration, Associate Professor, National Aviation University 
Ukrainian language as an element of the legal culture of civil servants 
The purpose of the article. To reveal the role of the Ukrainian language as an element of the legal culture of a civil servant, 

to determine her place in the legal sense of a civil servant. The methodology of the research is based on the methods of analysis and 
synthesis, and also the interdisciplinary approach combining culture, law, public service, public administration, and other humanities is 
used. The scientific novelty is to highlight the urgent issues of critical rethinking of the Ukrainian language as an element of the legal 
culture of a civil servant, the need for radical reform of the legal reality regarding the use of the Ukrainian language in public administra-
tion and in the modern space of Ukraine in general. Therefore, the theoretical elaboration of the foundations of legal development and 
functioning of the Ukrainian language as an element of the legal culture of a civil servant requires a comprehensive analysis of both the 
national legal culture, legal traditions, national mentality and legal consciousness of the Ukrainian people and the world public law 
thought. Conclusions. In the analysis of this topic, the authors came to the conclusion that the Ukrainian language is an important ele-
ment of the legal culture of a civil servant, a way of spiritual and practical activity and communication relations that reflect the main legal, 
cultural and spiritual values, form legal opinions, knowledge and skills of citizen participation in the social and legal life of Ukraine. The 
authority of the Laws and their implementation by civil servants, under the exercise of their powers, influences and shapes the legal 
culture, legal consciousness and relevant legal views of the population. 

Key words: Ukrainian language, culture, legal culture, legal consciousness, law state, civil servant. 

 
Постановка проблеми. Українська мова, як елемент правової культури державного службовця, 

у контексті прийняття Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як держав-
ної» від 25 квітня 2019 року ғ 2704-VIII є однією з актуальних питань сьогодення. Держава як особли-
вий інститут публічної політичної влади, має свої завдання і функції. Ці завдання і функції практично 
реалізуються за допомогою конкретних дій особового складу, що перебуває на службі у держави – 
державних службовців. Держава набуває реальність і силу саме в цих кадрах, в контингенті її служ-
бовців. Завдання і функції держави стають, при їх практичній реалізації, завданнями та функціями 
набраних державою службовців і саме від державних службовців залежить якість роботи держави [12]. 
Законом України «Про державну службу» визначено поняття «державна служба» - це публічна, про-
фесійна, політично неупереджена діяльність із практичного виконання завдань і функцій держави, та 
«державний службовець» - це громадянин України, який займає посаду державної служби в органі 
державної влади, іншому державному органі, одержує заробітну плату за рахунок коштів державного 
бюджету та здійснює встановлені для цієї посади повноваження, безпосередньо пов‘язані з виконан-
ням завдань і функцій такого державного органу, а також дотримується принципів державної служби 
[10], які є базовими в системі публічного управління та адміністрування. Під публічним управлінням та 
адмініструванням слід розуміти всю систему адміністративних інститутів із ієрархією влади, за допо-
могою якої відповідальність за виконання державних рішень спускається зверху донизу. 

Виходячи із зазначеного, державну службу наповнюють державні службовці, діяльність яких 
пов'язана із здійсненням політики держави і реалізацією від імені держави основних соціаль-
них,економічних, політичних програм серед населення. Тому, вимога щодо вільного володіння дер-
жавною мовою якою є українська мова, є одним із елементів правової культури державного службовця 
і є одночасно обов‘язковою умовою для даного виду професійної діяльності.  

Мета роботи – дослідити функціонування і застосування української мови як елемента право-
вої культури державного службовця.  

Стан наукової розробки. Питання формування правової культури державного службовця до-
сліджувались у працях таких українських вчених, як Г. Балюк, С. Береза, Т. Биркович, В. Выжлецов, Т. 
Громико, О. Данилюк, О. Кабанець, В. Курило, Г. Попадинець, О. Приходько, Д. Радов, Т. Сулятицька 
Ю. Уздєнова, та інших. Однак наукові дослідження щодо функціонування і застосування української 
мови як елемента правової культури державного службовця залишаються маловивченими. 

Виклад основного матеріалу. Культура, як і суспільство, базується на системі цінностей. Так, Т. 
Сулятицька вважає, що цінності – це соціально схвалені й підтримані більшістю людей уявлення про 
те, що таке добро, справедливість, романтизм, патріотизм, дружба і т.д. Цінності не підлягають 
сумніву, вони є еталоном і ідеалом для всіх людей. Без цінностей неможливе існування жодного сус-
пільства [13]. Українська мова є цінністю українського народу, тим феноменом, у якому генетично за-
писані історія та культура народу. Загальновідомо, що мова є засобом саморозвитку й самовираження 
особистості. Те, як людина говорить, створює образ її душі та інтелекту, вихованості, оскільки інакше 
як через мову практично ці якості не виявляються. Мовлення кожного – це його духовний, інтелекту-
альний портрет. Заговорить людина – і виявить не тільки рівень своєї освіченості, а й міру вихова-
ності, гостроту розуму, образність уяви, точність спостережень, жвавість натури. Тисячоліттями 
український народ творив високорозвинену літературну мову. Вона до послуг кожного з нас, її треба 
свідомо й активно вивчати, осягати, оволодівати виражальними засобами [14]. 

Професор Г. Вижлєцов розробив концепцію ціннісного розуміння культури, згідно з яким «цін-
ності виражають певні типи взаємин між людьми, які не відчужують одних людей від інших, не 
роз‘єднують їх, а навпаки – об‘єднують людей у спільноти, такі як сім‘я, нація, суспільство в цілому» [4, 
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74]. Культурне виховання людини знаходить своє відображення в цінностях, правилах, традиціях, зви-
чаях, що і формує правову культуру державного службовця під час здійснення професійної діяльності 
в частині виконання норм чинного законодавства України.  

Українська мова є елементом правової культури та однією з невід'ємних умов професійної 
діяльності державного службовця, який має дорожити своїм ім‘ям та статусом, дбати про позитивний 
імідж та авторитет органів державної влади і державної служби загалом. Відповідно до п. 5 ст. 8 Зако-
ну України «Про державну службу» до основних обов‘язків державного службовця входить 
обов‘язково використовувати державну мову під час виконання своїх посадових обов‘язків, не допус-
кати дискримінацію державної мови і протидіяти можливим спробам її дискримінації [10]. Отже, 
українська мова – є цінністю українського народу, є єдиною державною мовою, виступає елементом 
правової культури, яка повинна об‘єднувати людей у спільноти, такі як сім‘я, нація, суспільство в ціло-
му. Оскільки українська мова є єдиною державною мовою в Україні, обов‘язковості її використання на 
всій території України при здійсненні повноважень органами державної влади та органами місцевого 
самоврядування, а також в інших публічних сферах суспільного життя є очевидною.  

На думку В.В. Копєйчикова, правова культура є системою правових цінностей, що відповіда-
ють рівню досягнутого суспільством правового прогресу і відображають у правовій формі стан свобо-
ди особи та інші найважливіші соціальні цінності [5, 140]. Так, Г.І. Балюк включає до поняття «правова 
культура» особливості знання права, розуміння його сутності та принципів, ціннісних властивостей та 
якостей, а також повагу до закону, впевненість у справедливості права та гуманності правосуддя, 
звичку дотримуватися правових приписів, права в цілому. Тобто правова культура особистості перед-
бачає не лише знання та розуміння права, а й правові судження [1, 9]. Виходячи з цього, правова 
культура особистості – це її позитивна правова свідомість у діяльності. Правова культура зводиться 
до діяльності, яка відповідає прогресивним досягненням суспільства у правовій сфері та завдяки якій 
постійно проходить правове забезпечення самої особистості [2, 90]. Тому, знання права та дотриман-
ня норм чинного законодавства, повага до закону є певними елементами правової культури людини, 
громадянина і, державного службовця.  

Українська мова закріплюється в практиці та технології мислення державного службовця, 
формує його правову культуру та правову свідомість. Спираючись на знання української мови та віль-
ного володіння нею, державний службовець усвідомлює своє місце і роль у суспільстві, функції і зав-
дання які він виконує, відповідальність за свої вчинки,тощо.  

Статтею 9 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» 
передбачено, «особи зобов‘язані володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання 
службових обов‘язків, а статтею 188-52, передбачено міра та види відповідальності за порушення ви-
мог даного закону щодо застосування державної мови» [11]. 

Оскільки державні службовці здійснюють свою діяльність від імені держави, відповідно їм і 
належить провідна роль у розвитку держави, а саме: безпека держави, державний суверенітет, якість 
управлінських послуг, тощо. Здійснюючи свою професійну діяльність, державний службовець самови-
ражається передусім у мові, тому потрібно дбати про українську мову, як засіб внутрішньої комунікації 
та консолідації, збереження внутрішньої цілісності, нагромадження знань і плекання культурних цінно-
стей українського народу. Зневага та нехтування щодо використання української мови в системі ор-
ганів державного управління та органів місцевого самоврядування послаблює цілісність України, жи-
вучість і опірність народу, оскільки доля етносу, нації та української мови нерозривно взаємопов‘язані. 
Оскільки процеси формування та розвитку народу і його мови настільки тісно взаємопереплетені, що 
зміна чи зникнення мови часто призводить до зникнення народу або ж спричиняє глибокі трансфор-
мації в його етносоціальному та етнокультурному житті. 

Г. Попадинець вважає, що традиційно правову культуру прийнято поділяти на дві окремі кате-
горії: правову культуру особи і правову культуру суспільства. Правова культура особи – це вла-
стивість, що характеризується загальною повагою до права, достатнім знанням змісту його норм і 
умінням їх виконувати. Правова культура суспільства – це сукупність чинників, які характеризують 
рівень правосвідомості, досконалості законодавства, організації роботи з його дотримання, стан за-
конності й правопорядку, структура якої є не лише багатоаспектною, а й багатогранною, яка скла-
дається з багатьох елементів [8]. На думку В. Курила, завжди слід розмежовувати приватно-правову 
сферу та публічно-правову сферу використання мови. У цьому випадку йдеться про публічну складову 
феномену використання мови, а тому стає очевидним: якщо ми хочемо мати державу, яка має назву 
Україна, є правовою і цивілізованою, то публічна сфера застосування мови повинна відображати 
сутність самої держави, її самобутність, традиції, що не заперечує захист державою інших мов, їх 
всілякий розвиток [7]. 

Поруч з вищевикладеним, слушною є думка Т. Биркович та О. Кабанець, які вказують, що дер-
жавно-правові явища повинні досліджуватись у їхніх взаємозв‘язках та взаємодії з іншими суспільними 
явищами та процесами, що сприяє повноцінному та актуальному дослідженню багатоаспектних кате-
горій, з‘ясуванню чинників розвитку, правових засад розвитку правової держави [3, 17]. 

Абсолютно зрозумілим є те, що українська мова як елемент правової культури державного 
службовця повинна відігравати головну роль у розбудові правової держави, оскільки вона тісно 
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пов‘язана із формуванням правосвідомості громадян, новим баченням держави як демократичної, су-
веренної та незалежної. Українська мова повинна бути фактором об‘єднання усіх сфери життєдіяль-
ності, виступити як об'єднуючий, консолідуючий фактор для всього українського суспільства.  

Висновки. Цінність української мови сьогодні полягає в тому, що вона може стати об‘єднуючим 
фактором для українського народу, а державні службовці, які уособлюють державу, повинні забезпе-
чити єдність функціонування і розвитку національного організму в просторовому та часовому вимірах. 
Відповідно, державний службовець повинен володіти державною мовою, яка елементом його право-
вої культури, відповідно до рівня, визначеного Національною комісією зі стандартів державної мови. 
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