
Державною
мовою в Україні є
українська мова.

Застосування мов в Україні
гарантується Конституцією
України та визначається
законом.

Стаття 10 Конституції України



85% громадян 
України вважають 
рідною українську 
мову*

*з них 17,4% як «рідну» також 
сприймають і російську

(Дані Центру Разумкова за наслідками
дослідження ідентичності громадян України,
проведеного у березні 2017 року)



Позитивні  наслідки 
збільшення кількості 
україномовного 
контенту в медіа: 

Середня частка передач
українською мовою на радіо та
телебаченні становить
абсолютну більшість. Тоді як до
2016 частка складала лише
третину ефірного часу.

Це сприяло в тому числі
створенню нових робочих місць.
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Книговидання

У разі ухвалення закону частка
книжкових видань державною
мовою має становити не менше
50 %

Норма набуває чинності
через 2 роки після
ухвалення закону

75,9%

69,9%

24,1%

30,1%

2018

2016

КНИГОВИДАННЯ

Інші мови Українська

Частка назв книг і брошур

українською мовою



Друковані засоби
масової інформації
(преса):
Після ухвалення закону тираж
видання іноземною мовою повинен
видаватись в такому самому обсязі й
українською.

▪ Норма набуде чинності через
30 місяців після ухвалення
закону.

• Виняток з норми –
видання кримськотатарською
мовою, англомовна преса.
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Ухвалення закону 
про мову в Україні –
вимога суспільства 
та юридична 
необхідність:

рішення суду про скасування
закону «Колесніченка-Ківалова»
створило правовий «вакуум» у
регулюванні використання мови
в різних сферах суспільного
життя



ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ 
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ДЕРЖАВНОЇ 

(5670-Д):
ПРОЕКТ ЗАКОНУ 



ПРОЕКТ 
ЗАКОНУ 

5670-Д

▪Законопроект НЕ РЕГУЛЮЄ
приватне спілкування та мову
релігійних обрядів

▪Законопроектом НЕ СТВОРЮЄТЬСЯ
мовна поліція, інспектори тощо

▪Законопроект НЕ ПЕРЕДБАЧАЄ
кримінальну відповідальність за
використання будь-якої іншої мови чи
будь-яке порушення закону



Законопроектом 
регулюється: 

▪ використання державної мови в публічних
сферах, проте законопроект НЕ РЕГУЛЮЄ
І НЕ ЗАБОРОНЯЄ ВИКОРИСТАННЯ
ІНШИХ МОВ

▪ Застосування інших мов
(кримськотатарська, інші мови корінних
народів та нацменшин) має
регулюватись іншим законом, про що
прямо сказано в статті 2, який має
розробити та внести у парламент Кабінет
Міністрів України протягом 6 місяців



Сертифікація

▪ Законопроект НЕ ПЕРЕДБАЧАЄ
обов’язкової сертифікації на знання мови
для всіх громадян України

▪ Знання мови є однією з умов для зайняття
найвищих посад у державі. Це відповідає
європейській практиці

▪ Підтвердження рівня володіння державною
мовою для інших осіб, в тому числі
військовослужбовців, медичних
працівників, працівників закладів освіти
тощо, НЕ ПОТРЕБУЄ складення будь-яких
іспитів

▪ норми щодо державних сертифікатів про
рівень володіння державною мовою
набирають чинності через 2 роки після
ухвалення закону



Діяльність 
державних 

органів

▪ Державні органи, в тому числі правоохоронні,
здійснюють свою діяльність державною
мовою

▪ Виняток: щодо міжнародних проектів, а також
для відносин з особами, які не володіють
державною мовою і сторони на це
погоджуються

▪ Письмове листування органів державної
влади здійснюється, а відповіді на звернення
громадян надаються державною мовою

▪ Мовою передвиборної агітації є державна
мова (застосування інших мов допускається на
підставі окремого закону, який має бути
ухвалений Верховною Радою щонайшвидше)

Мова у публічних сферах



Мова освіти, 
науки і 
медіа

▪ регулювання мови освіти відповідає чинному
Закону про освіту та залишилось в редакції
першого читання, яка вже підтримана
Верховною Радою. Враховано рекомендації
міжнародних інституцій щодо строків
запровадження ЗНО українською мовою

▪ мовою науки є українська мова, але допускається
застосування англійської

▪ регулювання мови на телебаченні залишається
таким, як у чинному законі, але з поступовим
збільшенням частки української мови до 90%. Дана
норма вводиться в дію через два роки

▪ Видання преси іншими мовами має
дублюватись виданням такого самого тиражу та
в такому саме обсязі українською мовою (норма
набере чинності через 30 місяців)

Мова у публічних сферах



Обслуговування 
споживачів 

▪мовою обслуговування споживачів
та медичної допомоги є державна
мова. Інша мова може допускатись,
якщо споживач про це попросить, а
продавець чи надавач послуг
погодиться на це

▪комп’ютерні програми можуть
поширюватись в Україні з
україномовним інтерфейсом. У разі
його відсутності на момент набрання
чинності закону, допускається
поширення програм з англомовним
інтерфейсом

Мова у публічних сферах



Нові 
державні 
органи

▪Національна комісія зі 
стандартів державної мови

Затверджує стандарти мови та видає
державні сертифікати про рівень
володіння державною мовою

▪Уповноважений із захисту 
державної мови

Розглядає скарги осіб та здійснює
контроль за дотриманням
законодавства про мову.
У встановлених законом випадках
застосовує стягнення



Відповідальність 
за недотримання 

закону

▪ Законопроект не передбачає будь-яких
санкцій за використання у приватному
спілкуванні будь-якої мови

▪ НЕМАЄ кримінальної відповідальності

▪ Адміністративна відповідальність
застосовується у випадках порушення
конкретних вимог закону щодо
обов’язкового застосування державної мови

▪ Передбачено чіткий механізм застосування
санкцій для уникнення зловживань .
Наприклад, у випадку фіксації порушення в
сфері телерадіомовлення Уповноважений
повідомляє про це Нацраду з питань
телебачення і радіомовлення



Набрання 
чинності 
законом

▪Переважна більшість норм закону
набирає чинності через 2 роки.

▪У деяких випадках строки більші.
Наприклад, правила для
друкованої преси набирають
чинності через 30 місяців.


