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Правопис — це перелік базових орфографічних, граматичних, стилістич-
них правил, які обов’язкові до використання всіма. Він є документом, яким 
мають керуватися всі, хто користується мовою. 

22 травня 2019 року український уряд схвалив нову редакцію Українського 
правопису, над якою працювала національна комісія. Ці зміни вже давно були 
на часі, оскільки на початку 1990-х років, коли постало питання адаптації то-
дішнього ще радянського правопису до норм приписів української мови, було 
ухвалено його тимчасовий  варіант. Сучасна редакція Українського правопису 
повертає до життя деякі особливості правопису 1928 р., які є частиною укра-
їнської орфографічної традиції і поновлення яких має сучасне наукове під-
ґрунтя.

Мова змінюється, і правопис має відображати насамперед її сучасний стан. 
Нинішня українська мова — це багатофункціональна мова з розвиненою різ-
ноплановою стилістикою, сучасною науковою термінологією, це мова, яка 
взаємодіє з багатьма світовими мовами. 

Реагуючи на виклики мовної практики, сучасна редакція правопису розши-
рила межі використання орфографічних варіантів. Кожний історичний період 
розвитку мови має свою варіантну динаміку. Пропонуючи в новій редакції 
правопису низку орфографічних варіантів, укладачі виходили з того, що ва-
ріативність — 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. Комісія відреагувала на зміни в сучасній мовно-писемній практиці, 
визначила правила написання нових запозичених слів, нових власних назв, 
усунула застарілі формулювання та спростила й, де це можливо, уніфікувала 
орфографічні норми.
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ЗМІНИ ДО ПРАВОПИСУ
§ 2. Уживання І, И на початку слова
Деякі слова мають варіанти з голосним и: íрій і и́рій, íрод і и́род (дуже жор-

стока людина).
На початку окремих вигуків (ич!), часток (ич який хитрий), дієслова и́кати 

(вимовляти и замість і) та похідного від нього іменника и́кання.
На початку слова в деяких загальних і власних назвах, що походять із тюрк-

ських та інших мов, відповідно до їх вимови в цих мовах: ийбéн, ир, Ич-оба́́, 
Кім Чен Ин.

§ 29. Подвоєння букв
 3) ...письмéнник, свящéННик...

§ 31. Правопис префіксів
4. В іменниках і прикметниках уживаємо префікс архі-: архіважли́вий, ар-

хімільйонéр, архіскладни́й. 
Примітка. У назвах церковних звань, титулів та чинів уживаємо префікси 

архи- та архі-: архИмандри́т і архІмандри́т, архИєрéй і архІєрéй, архИ-
страти́г і архІстрати́г  та ін.

5. Уживання голосного и в префіксі анти- та голосного і в префіксі квазі- 
не підпадає під правила вживання голосних и, і в загальних назвах іншомов-
ного походження, пор.: антиалкогóльний, антиаромати́чний, антиаргумéнт, 
антиестети́чний, антиєвропéйський, антиінфляцíйний, антинаукóвий, анти-
урядóвий, антия́дерний; квазіглоба́льний, квазіоберта́ння, квазіóптика, квазі-
плóский, квазіпрýжність, квазіри́нок, квазістíйкість, квазічасти́нка.

§ 32. Іменникові суфікси
2. У суфіксі -ив-(о), що виражає збірні поняття, які означають матеріал або 

продукт праці, пишемо тільки и: ва́риво, до́бриво, ку́риво, ме́ливо, мере́живо, 
мі́сиво, моро́зиво, па́ливо, пе́чиво, пря́диво, але ма́риво — з іншим значенням.

4. За допомогою суфіксів -к-, -иц-(я), -ин-(я), -ес- та ін. від іменників чо-
ловічого роду утворюємо іменники на означення осіб жіночої статі. Найужи-
ванішим є суфікс -к-, бо він поєднуваний з різними типами основ: áвторка, 
дизáйнерка, дирéкторка, редáкторка, співáчка, студéнтка, фігури́стка та ін. 

Суфікс -иц-(я) приєднуємо насамперед до основ на -ник: верстáль ниця, 
набíрниця, порáдниця та -ень: учени́ця. 

Суфікс -ин-(я) сполучаємо з основами на -ець: кравчи́ня, плавчи́ня, продав- 
чи́ня, на приголосний: майстри́ня, філологи́ня; бойки́ня, лемки́ня. 

Суфікс -ес- рідковживаний: дияконéса, патронéса, поетéса. 
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11. Суфікс -ович (-ьович) уживаємо тільки для утворення чоловічих імен 
по батькові: Ві́кторович, Васи́льович, Іва́нович, І́горьович, Мики́тович, Олек-
сі́йович, Ю́рійович.

§ 35. Складні слова
4) сполучним звуком буває е після й, яким закінчується основа іменника 

м’якої групи, та після м’якого подовженого приголосного першої частини гра-
фічно передаємо буквою є: 

...життє́ пис, сміттєзбира́льний, хíмієтерапія.

4. Разом пишемо: 
1) складноскорочені слова (мішані та складові абревіатури) й похідні від 

них:
 … епідемситуáція, профспíлка, Святвéчір …
2) слова з першими регулярно вживаними іншомовними компонентами на 

голосний та приголосний: 
АБРО-, авіа-, авто- (‘само’, ‘автоматичний’), агро-, АЕРО-, АКВА-, АЛКО-, 

АРТ-, АСТРО-, АУДІО-, біо-, БОДИ-, БОДІ- (перед голосним), ВЕБ-, геліо-, 
гео-, гідро-, ДЕНДРО-, екзо-, ЕКО-, ЕКОНОМ-, ЕТНО-, ЄВРО-, зоо-, ізо-, 
КІБЕР-, мета-, метео-, моно-, мото-, НАРКО-, нео-, ОНКО-, палео-, ПАН-, 
ПАРА-, ПОП-, ПРЕС-, псевдо-, соціо-, теле-, ФІТО-, ФОЛК- (ФОЛЬК-), 
фоно- та ін.: аброморфéма, авіарéйс, автовідповідáч, агробíзнес, аеромéтод, 
акватéхніка, алкотéст, артрúнок, астрокорéкція, аудіоальбóм, біоцúкл, бо-
дибíлдинг, бодіáрт, вебсторíнка, геліоцéнтр, геополíтика, гідропáрк, дендро-
пáрк, екопродýкти, економклáс, етногýрт, єврозóна, євроремóнт, зоосáд, кі-
бермашúна, метамóва, метеостáнція, моновистáва, мотокрóс, наркобíзнес, 
неомодернíст, онколікáрня, панамерикáнський, параолімпíєць, попмýзика, 
попгýрт, пресконферéнція, псевдонаýка, псевдогромадя́нський, соціосфéра, 
теле хрóніка, фітотерапíя, фолкгýрт, фолькмýзика, фонозáпис; так само сло-
ва з питомими компонентами іно- (іншо-, інако-), лже-: іновíрець, іншовíрець, 
інакодýмець, іншодýмець; лжепрорóк, лжесвíдок. 
Примітка. Якщо такі іншомовні компоненти приєднані до власного імені, то 

їх пишемо з дефісом: пан-Єврóпа, псéвдо-Фáуст.

3) слова з першим іншомовним компонентом, що визначає кількіс-
ний (вищий від звичайного, дуже високий або слабкий, швидкий і т.ін.) 
вияв чого-небудь: архі-, архи-, бліц-, гіпер-, екстра-, макро-, МАК-
СІ-, МІДІ-, мікро-, МІНІ-, мульти-, нано-, полі-, преміум-, супер-,  
топ-, ультра-, флеш-: архіскладнúй, архішахрáй, архидия́кон, бліцновúни, 
бліцопúтування, гіперзвýк, гіпермáркет, екстраклáс, макромолéкула, макро-
еконóміка, максіóдяг, мідіóдяг, мікроорганíзми, мікрохвúлі, мікрочастúнка, 
мініблóк, мінідúск, мінікомп’ю́ тер, муль  тимільйонéр, нанокомп’ю́тер, нано-
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частúнки, полісахарúди, полі мотивáція, преміумклáс, супермáркет, супермо-
дéль, супермóдний, топмéнеджер, топмодéль, ультразвýк, ультрамóдний, 
флешінтерв’ю́.
Примітка 1. У компонентах максі-, міді- кінцевий і в позиції перед приголо-

сним наступного слова не переходить в и: максімóда, максісýкня, мідімóда, 
мідіспідни́ця. 

Примітка 2. Компонент ТОП- із числівниками НЕ ПОЄДНУВАНИЙ. Тобто на-
писання на кшталт «топ-100», «топ-десять» тощо — порушення правопису!
4) слова з першим іншомовним компонентом анти-, ВІЦЕ-, ЕКС-, контр-, 

ЛЕЙБ-, ОБЕР-, ШТАБС-, УНТЕР-: антивíрус, віцепрем’є́р, віцекóнсул,  
ексчемпіóнка, ексмінíстр, експрезидéнт, контрадмірáл, контрудáр, лейбгвар-
дíєць, лейбмéдик, обермáйстер, оберофіцéр, оберлейтенáнт, оберпрокурóр, 
штабскапітáн, унтерофіцéр. 
Примітка 1. Із власною назвою (прізвищем) такі компоненти пишемо з дефі-

сом: «Анти-Дю́ ринг», екс-Югослáвія. 
5. З дефісом пишемо:
7) ініціальну абревіатуру, написану великими або малими літерами, з будь-

яким словом: ВІЛ-інфéкція, ДНК-анáліз, ДНК-експерти́за, ВІП-зáла, е-декла-
рувáння, е-декларáція; 

8) дві ініціальні абревіатури, написані великими літерами: ВІЛ-СНІД; 
9) слова-терміни, до складу яких уходить літера алфавіту: П-подíб ний, Т-по-

дíбний; 
10) за традицією карт-блáнш, стáтус-кво та ін.

§ 36. Складні іменники 
1. Разом пишемо:
3) складні іменники, утворені за допомогою сполучного голосного звука 

з двох іменникових основ: газобалóн, глинопісóк, людинодéнь, льонолавсáн, 
сталебетóн, тóннокіломе́тр;

6) складні іменники з першою частиною  напів-, полу-: напівав-
томáт, напівімлá, напівкýщ, напівлюдúна, напівмáвпа, напівпітьмá,  
напівпрáвда, напівфабрикáт; полýдрабок, полýкіпок, полýмисок.
Примітка. НЕВІДМІНЮВАНИЙ ЧИСЛІВНИК ПІВ зі значенням «половина» 

з наступним іменником — загальною та власною назвою у формі родово-
го відмінка однини пишемо окремо: пів áркуша, пів відрá, пів годúни, пів 
лíтра, пів мíста, пів огіркá, пів óстрова, пів я́блука, пів я́щика, пів я́ми; пів 
Єврóпи, пів Кúєва, пів Украї́ни. Якщо ж пів з наступним іменником у формі 
називного відмінка становить єдине поняття і не виражає значення поло-
вини, то їх пишемо разом: півáркуш, пíвдень, півзáхист, півкóло, півкýля,  
півлíтра (розм. ‘пляшка з горілкою або іншою випивкою ємністю 0,5 літ-
ра’), півмíсяць, півóберт, півовáл, півóстрів.




