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Місія та Стратегічні цілі
Національної комісії зі стандартів державної мови

на 2023–2025 роки

Місія: збереження та розвиток державної мови через встановлення 
стандартів державної мови і методів перевіряння рівня володіння державною 
мовою. 

Стратегічна ціль 1. Реалізація державної мовної політики.

Стратегічний пріоритет 1. Інтеграція внутрішньо переміщених осіб у 
територіальних громадах перебування.

Стратегічний пріоритет 2. Створення цілісної системи взаємодії 
законодавчої, виконавчої та судової гілок влади, засобів масової інформації у 
впровадженні стандартів державної мови. 

Стратегічний пріоритет 3. Забезпечення підтримки та популяризації 
української мови за кордоном, зокрема промоція української мови в офіційних 
структурах Європейського Союзу в рамках інтеграції України до 
європейського простору.

Стратегічний пріоритет 4. Запровадження Державної системи 
сертифікації з української мови як іноземної на підставі затверджених вимог 
до рівнів володіння українською мовою як іноземною А1–С2 (відповідно до 
Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти: вивчення, викладання, 
оцінювання) для осіб, які виявили бажання вивчати українську мову. 

Стратегічна ціль 2. Реалізація стандартів державної мови.

Стратегічний пріоритет 1. Розроблення процедури напрацювання й 
затвердження стандартів державної мови.

Стратегічний пріоритет 2. Приведення у відповідність до стандартів 
державної мови нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України.
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Стратегічна ціль 3. Проведення якісних та надійних іспитів на 

визначення рівня володіння державною мовою.

Стратегічний пріоритет 1. Удосконалення процедури проведення 
іспитів на визначення рівня володіння державною мовою для всіх його 
учасників.

Стратегічна ціль 4. Створення Національного електронного 
корпусу української мови.

Стратегічний пріоритет 1. Розроблення Плану створення 
Національного електронного корпусу української мови. 

Стратегічний пріоритет 2. Створення консорціуму організацій –
учасників проєкту «Національний електронний корпус української мови».

Стратегічний пріоритет 3. Створення електронного сховища даних для 
матеріалів Національного електронного корпусу української мови та 
написання програмного забезпечення для роботи зі сховищем даних 
(наповнення, пошук, систематизація, аналіз тощо).


