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Стаття 1. Статус української мови як єдиної 

державної мови в Україні 

1. Єдиною державною (офіційною) мовою в Україні є українська мова. 

2. Статус української мови як єдиної державної мови зумовлений 

державотворчим самовизначенням української нації. 

3. Державний статус української мови є невіддільним елементом 

конституційного ладу України як унітарної держави. 

4. Статус української мови як єдиної державної мови в Україні 

визначається виключно Конституцією України. 



Володіти державною мовою та застосовувати її під час 
виконання службових обов’язків зобов’язані: 

 

13) керівники закладів освіти всіх форм власності; 

14) педагогічні, науково-педагогічні і наукові працівники, крім 
іноземців чи осіб без громадянства, які запрошені до закладів 
освіти та/або наукових установ та працюють на тимчасовій 
основі як наукові, педагогічні, науково-педагогічні працівники або 
викладачі іноземної мови; 

16) посадові та службові особи підприємств, установ і 
організацій державної і комунальної форм власності, не 
визначені в підпунктах 1-15 частини першої цієї статті, крім 
осіб, які не є громадянами України. 
 



 Стаття 12. Робоча мова діяльності органів 
державної влади, органів влади Автономної 

Республіки Крим, органів місцевого 
самоврядування, підприємств, установ та 
організацій державної і комунальної форм 

власності 

1. Робочою мовою діяльності органів 

державної влади, органів влади 

Автономної Республіки Крим, органів 

місцевого самоврядування, підприємств, 

установ та організацій державної і 

комунальної форм власності, у тому числі 

мовою засідань, заходів, зустрічей та 

мовою робочого спілкування, є державна 

мова. 



1. Мовою нормативно-правових актів і 

актів індивідуальної дії, діловодства і 

документообігу органів державної влади, 

органів влади Автономної Республіки 

Крим та органів місцевого самоврядування 

є державна мова. 



Стаття 21. Державна мова у сфері 
освіти 

1. Мовою освітнього процесу в 
закладах освіти є державна 
мова. 

2. Заклади освіти забезпечують 
обов’язкове вивчення державної 
мови, зокрема заклади 
професійної (професійно-
технічної), фахової передвищої 
та вищої освіти, в обсязі, що дає 
змогу провадити професійну 
діяльність у вибраній галузі з 
використанням державної мови. 

3. Мовою зовнішнього незалежного 
оцінювання за результатами 
здобуття повної середньої 
освіти та вступних випробувань 
є державна мова, крім 
зовнішнього незалежного 
оцінювання з іноземних мов. 

 



Стаття 27. Державна мова у сфері користувацьких 

інтерфейсів комп’ютерних програм та веб-сайтів 

Інтернет-представництва (в тому числі веб-сайти, 

веб-сторінки в соціальних мережах) органів 

державної влади, органів місцевого 

самоврядування, підприємств, установ і 

організацій державної і комунальної форм 

власності, засобів масової інформації, 

зареєстрованих в Україні, а також суб’єктів 

господарювання, що реалізують товари і послуги в 

Україні та зареєстровані в Україні, виконуються 

державною мовою.  



Стаття 29. Державна мова 

у сфері публічних заходів 

1. Мовою публічних заходів є державна мова, 

якщо інше не встановлено цим Законом. 

Публічними заходами для цілей цього Закону є, зокрема, збори, 

конференції, мітинги, виставки, навчальні курси, семінари, 

тренінги, дискусії, форуми, інші заходи, доступні або відкриті для 

учасників таких заходів вільно чи за запрошенням, за плату чи 

безоплатно, постійно, періодично, одноразово або час від часу, що 

організовуються повністю або частково органами державної 

влади, органами місцевого самоврядування, державними 

установами, організаціями, а також суб’єктами господарювання, 

власниками (засновниками, учасниками, акціонерами) яких є 

держава або територіальна громада незалежно від частки цієї 

власності. 



Стаття 49. 
Уповноважений із 

захисту державної мови 

1. З метою сприяння функціонуванню української мови 

як державної у сферах суспільного життя, визначених 

цим Законом, на всій території України діє 

Уповноважений із захисту державної мови (далі - 

Уповноважений). 

2. Завданнями Уповноваженого є: 

 

1) захист української мови як державної; 

2) захист права громадян України на отримання 

державною мовою інформації та послуг у сферах 

суспільного життя, визначених цим Законом, на всій 

території України і усунення перешкод та обмежень у 

користуванні державною мовою. 



З метою реалізації покладених на нього 

завдань Уповноважений здійснює такі 

повноваження: 

- забезпечує моніторинг виконання законодавства про державну 

мову, державних цільових програм забезпечення всебічного 

розвитку і функціонування української мови як державної; 

- розглядає скарги фізичних і юридичних осіб на дії та 

бездіяльність органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, підприємств, установ і організацій всіх форм 

власності, інших юридичних і фізичних осіб щодо дотримання 

вимог законодавства про державну мову; 



 



 


