
3 листопада 2015 р. в інформагентстві «Укрінформ» відбувся круглий 

стіл на тему: «Наукові основи та теоретико-методологічні принципи 

створення сучасних енциклопедій», під час якого було розглянуто питання 

підготовки Великої української енциклопедії (ВУЕ) 

У заході взяли участь голова Державного комітету телебачення і 

радіомовлення України О. Наливайко, перший заступник голови 

Держкомтелерадіо України Б. Червак, директор департаменту видавничої 

справи та преси Держкомтелерадіо України О. Кононенко, заступник міністра 

освіти і науки України М. Стріха, академік-секретар Відділення фізики і 

астрономії НАН України, голова Головної редакційної колегії ВУЕ академік 

НАН України В. Локтєв, директор ДНУ «Енциклопедичне видавництво», 

заступник голови Головної редакційної колегії ВУЕ доктор історичних наук, 

професор А. Киридон, академік-секретар Відділення історії, філософії та права 

НАН України, директор Інституту історії України НАН України академік НАН 

України В. Смолій, академік-секретар Відділення літератури, мови та 

мистецтвознавства НАН України, директор Інституту літератури 

ім. Т. Г. Шевченка НАН України академік НАН України М. Жулинський, 

директор Інституту географії НАН України академік НАН України Л. Руденко, 

директор Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України академік 

НАН України Ю. Шемшученко, директор Інституту політичних і 

етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України член-кореспондент 

НАН України О. Рафальський, директор Інституту мистецтвознавства, 

фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України академік НАН 

України Г. Скрипник, директор Інституту української мови НАН України 

доктор філологічних наук П. Гриценко, в. о. директора Інституту 

енциклопедичних досліджень НАН України кандидат філологічних наук 

М. Железняк та ін. 

Велика українська енциклопедія – це багатотомне видання, яке має на меті 

всебічно узагальнити та систематизувати наукові знання про Україну і світ, 

представити широку палітру історичних і культурних процесів розвитку земної 

цивілізації від її зародження й до сьогодення на всіх рівнях (географічному, 

історичному, політичному, культурному, науково- технічному, релігійному 

тощо) з одночасним розкриттям участі України в цих процесах.  

Підготовку та видання цього фундаментального видавничого проекту було 

заплановано на 2013–2026 рр. згідно з Указами Президента України № 1/2013 

«Про Велику українську енциклопедію» та № 7/2015 «Питання підготовки та 

видання Великої української енциклопедії».  

Під час засідання круглого столу директор ДНУ «Енциклопедичне 

видавництво», заступник голови головної редакційної колегії ВУЕ А. Киридон 

зазначила, що Велика українська енциклопедія – сучасний довідковий онлайн-



сервіс і водночас багатотомне видання, що стане ефективним навчальним 

ресурсом для онлайн-освіти як форми дистанційного навчання.  

«Кожна нація про себе заявляє, коли створює велику національну 

енциклопедію. Це своєрідна візитна картка, без якої, я переконаний, Україна не 

зможе існувати. Хочу наголосити, що академічні установи повинні усі 

включитися в цей проект і його реалізовувати. Бо без цього видати ВУЕ буде 

дуже важко», – переконаний директор Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка 

НАН України академік НАН України М. Жулинський.  

У свою чергу директор департаменту видавничої справи та преси 

Держкомтелерадіо України О. Кононенко підкреслив, що Велика українська 

енциклопедія обов’язково має бути видана як в електронному, так і в 

паперовому форматах (Круглий стіл «Наукові основи та теоретико-

методологічні принципи створення сучасних енциклопедій» // Національна 

академія наук України (http://g.ua/DUxu). – 2015. – 4.11). 
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