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Уряд затвердив нову редакцію Українського правопису 

22 травня 2019 р. Кабінет Міністрів України за пропозицією Міністерства 

освіти і науки України та Національної академії наук України схвалив 

Український правопис у новій редакції. Правопис розробила і 22 жовтня 2018 р. 

затвердила Українська національна комісія з питань правопису  (Національна 

академія наук України). 

Завдяки сучасним ЗМІ сьогодні маємо змогу почути усне українське слово 

не тільки з різних куточків України, а й з усього світу. Чуємо розмаїття 

акцентів, вимов, інтонацій, бо це усне українське мовлення з його природними 

територіальними, соціальними, віковими особливостями. На противагу 

некодифікованому усному мовленню, правопис – це 

еталон писемної літературної мови, яка, за слушним спостереженням Ю. В. 

Шевельова, є штучним витвором високорозвиненого суспільства, а не 

відтворенням почутого «з уст народу». 

Сучасна українська мова – відкрита й динамічна. Змінюється словник, 

з’являються нові терміни в різних сферах суспільної комунікації, виникає 

потреба адаптації загальних і власних назв до раніше сформульованих 

орфографічних правил. Для чого переглядати ці правила? Для того щоб 

відреагувати на зміни в сучасній мовно-писемній практиці, визначити правила 

написання нових запозичених слів, нових власних назв, усунути застарілі 

формулювання та спростити й, де це можливо, уніфікувати орфографічні 

норми. Хоч уточнення й коригування орфографічних правил – це завдання 

насамперед професійних мовознавців, співтворцями Українського правопису є 

також широке коло освічених українців, чия писемна практика узвичаює те чи 

те написання. 

У сучасній редакції Українського правопису збережено підхід до мови як 

до знакової системи й суспільного явища. Правописна норма, з одного боку, 

ґрунтується на тісних зв’язках елементів сучасної мовної системи, що 

відображається на письмі, а з другого боку, – на дотриманні мовної традиції і на 

залежності від неї. Здебільшого традиція відображає вчорашні або 

позавчорашні параметри системи. Так само, як і система, традиція є 

закономірним регулятором мовної норми. 

Реагуючи на виклики мовної практики, сучасна редакція правопису 

розширила межі використання орфографічних варіантів. Кожний історичний 

період розвитку мови має свою варіантну динаміку. Пропонуючи в новій 

редакції правопису низку орфографічних варіантів, кодифікатори виходили з 

того, що варіативність – це органічна частина правописного кодексу і тією чи 

іншою мірою вона притаманна кожній мові на різних етапах її історичного 

розвитку. Відповідь на те, який з варіантів залишиться в минулому, зможе дати 

лише майбутнє. 
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