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Державна мова у сфері обслуговування —  

як це позначається на послуговуванні мовами етнічних спільнот? 

16 січня 2020 р. вступили в силу положення статті 30 Закону України «Про 

забезпечення функціонування української мови як державної» (далі — Закон) 

щодо державної мови у сфері обслуговування споживачів. 

Впродовж останніх місяців серед етнічних спільнот можна було почути 

занепокоєння щодо того, як законодавчі зміни можуть позначитися на 

використанні мов меншин. Лунали окремі припущення, що носіям мов 

меншин доведеться сплачувати штрафи в разі користування рідними мовами. 

Такі припущення позбавлені підстав та вводять в оману носіїв мов меншин 

щодо ідеї Закону та засад його імплементації. 

Звертаємо увагу, що нововведення не звужують сфери використання мов 

національних меншин та відповідають міжнародним зобов’язанням України 

відповідно до Європейської хартії регіональних мов та мов меншин і 

Рамкової конвенції про захист національних меншин. 

Відповідно до статті 30 Закону мовою обслуговування споживачів в Україні є 

державна мова. Це означає, що за замовчуванням надавачі послуг мають 

звертатися до клієнтів українською мовою. Державною мовою повинна бути 

доступною вся інформація про товари та послуги. Згідно з частиною 3 

вказаної статті Закону, на прохання клієнта його персональне обслуговування 

може здійснюватися також іншою мовою, прийнятною для сторін. 

Відтак не існує жодної заборони чи звуження сфери застосування мов 

етнічних спільнот України. Основою для відносин у сфері обслуговування є 

взаєморозуміння та згода сторін у використанні мови. Надавач та отримувач 

послуг не обмежені у виборі мови комунікації, прийнятної для обох сторін. 

Втім, мовою порозуміння для носіїв різних мов та першою мовою за 

замовчуванням є саме державна мова. 

 

У Преамбулі до Європейської хартії регіональних мов або мов меншин 

(Хартія) підкреслено важливість міжкультурного діалогу і багатомовності та 

відзначено, що охорона й розвиток регіональних мов або мов меншин не 

повинні зашкоджувати офіційним мовам і необхідності вивчати їх. 
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Пункт 29 Пояснювальної доповіді до Хартії наголошує, що Хартія визнає 

важливість знання офіційної державної мови. 

У пункті 78 Пояснювальної доповіді до Рамкової Конвенції про захист 

національних меншин відзначено, що «знання державної мови є фактором 

соціальної згуртованості та інтеграції». 

Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як 

державної» у преамбулі посилається на  Висновок Венеційської комісії щодо 

необхідності належних гарантій для збереження державної мови як 

інструмента єднання суспільства, а також на Рекомендацію українському 

законодавчому органу віднайти істотно прийнятніші способи підтвердження 

верховенства української мови як єдиної державної мови та вжити 

додаткових заходів для зміцнення її ролі в українському суспільстві. 

Чинне мовне законодавство не передбачає та не дозволяє втручань у 

приватну сферу та сферу релігійних практик, а також в легітимних цілях 

регулює використання інших мов, окрім державної, у публічній сфері. 

Регулювання не означає тотальної заборони та відповідає міжнародним 

зобов’язанням України. Сфера культури, у якій аудиторія є невизначеною, 

пропонує моделі застосування мов у різних випадках, передбачає їх 

переклад. У сфері надання послуг питання мови спілкування вирішується 

згодою всіх сторін. Надавач та отримувач послуг не обмежені у виборі мови 

комунікації, прийнятної для обох сторін. Втім, мовою порозуміння для носіїв 

різних мов є саме українська мова. 

 

Законодавчі зміни спрямовані перш за все проти прикрих практик, коли 

надавачі послуг використовували виключно російську мову, автоматично 

припускаючи, що всі громадяни мають нею володіти. Історично, внаслідок 

асиміляційних процесів з боку Російської імперії та Радянського Союзу, не 

тільки частина осіб, які вважають себе етнічними українцями, а й тих, що 

належать до національних меншин, корінних народів, послуговуються 

російською мовою, у той час як їхньою рідною мовою є інша/інші. У 

регіонах, де компактно проживають деякі з таких національних меншин у 

публічному просторі часто домінує російська мова, яка не є рідною для осіб, 

що належать до національних меншин. 
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Чинне законодавство спрямоване на утвердження статусу української як 

мови міжетнічного спілкування та водночас підтримує і заохочує розвиток 

мов меншин; воно має на меті інтеграцію суспільства та попередження 

асиміляції. Покупець у магазині може звернутися до продавця угорською та 

продовжити комунікацію, наприклад, угорською, румунською, російською, 

англійською чи будь-якою іншою. Втім, доки покупець сам не запропонує 

використовувати ту чи іншу мову спілкування, а продавець підтвердить своє 

володіння нею, продавець зобов’язаний звертатися українською мовою. 

Стаття 57 Закону встановлює порядок накладення штрафів на суб’єктів 

господарювання за порушення закону щодо застосування державної мови у 

сфері обслуговування споживачів. При цьому складання протоколу про 

правопорушення та винесення постанови про накладення штрафів може 

здійснюватися лише в разі повторного порушення статті 30 Закону впродовж 

року після першого попередження. Відтак штрафи передбачені щодо 

суб’єктів господарювання та лише в разі свідомого постійного ігнорування 

норм закону та вияву, таким чином, неповаги до клієнтів. 

 

Більше інформації та спростування поширених міфів і занепокоєнь  на веб-

сайті Уповноваженого з захисту державної мови: https://mova-

ombudsman.gov.ua  
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