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Презентація нових видань Державної наукової установи 

«Енциклопедичне видавництво» 

27 лютого 2018 р. у приміщенні Українського національного 

інформаційного агентства «Укрінформ» відбулася презентація нових видань 

Державної наукової установи (ДНУ) «Енциклопедичне видавництво», до якої 

долучились і вчені НАН України  (Національна академія наук України).  

У заході взяли участь голова Головної редакційної колегії «Великої 

української енциклопедії» академік В. Локтєв, директор ДНУ 

«Енциклопедичне видавництво» доктор історичних наук, професор 

А. Киридон, доктор історичних наук, професор С. Кульчицький (Інститут 

історії України НАН України), доктор політичних наук, професор 

Г. Зеленько (Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені 

І. Ф. Кураса НАН України), кандидат юридичних наук, професор І. Усенко 

(Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України), заступник 

директора ДНУ «Енциклопедичне видавництво» доктор історичних наук 

О. Любовець, представники Державного комітету телебачення і 

радіомовлення України, ДНУ «Книжкова палата України імені Івана 

Федорова», інші провідні науковці, викладачі вітчизняних вищих навчальних 

закладів, представники ЗМІ. 

Під час презентації колектив «Енциклопедичного видавн

, у яких перераховано гасла з кількох 

наукових напрямів, за якими замовляються статті для «Великої української 

енциклопедії», а саме: «Історичні науки» (Історія України. Всесвітня історія), 

«Юридичні науки», «Біологія», «Політичні науки», «Фізичне виховання і 

спорт». 

Наукові видання підготовлено з метою систематизації, категоризації та 

узагальнення інформативного матеріалу із зазначених наукових напрямів. 

Вони призначені для викладачів, аспірантів, студентів, усіх, хто цікавиться 

енциклопедистикою та процесом укладання енциклопедій, а також здійснює 

наукові дослідження в галузі історії, правознавства, біології, екології та 

охорони природи, політології, фізичної культури й спорту. 

Відкриваючи захід, директор ДНУ «Енциклопедичне видавництво» 

А. Киридон підкреслила важливість цієї події і зазначила: «Будь-яке поняття, 

будь-який термін фактично оприявнює епоху, терміни унаочнюють наші 

зміни. Змінюється суспільно-політичний дискурс – і змінюється 

методологічний фокус дослідження понять». 

Голова Головної редакційної колегії «Великої української енциклопедії» 

академік В. Локтєв у своєму виступі розповів про труднощі, що виникають 

при підготовці видання, а також наголосив на важливості створення його 

електронної версії. 

«Словник – це основа будь-якої енциклопедії, її обличчя, її маркер, який 

відрізняє цю енциклопедію від інших енциклопедій. І створення реєстру 

словника будь-якої енциклопедії – це надзвичайно важлива, відповідальна та 

http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/News/Pages/View.aspx?MessageID=3811


достатньо складна робота. Від якості такого словника залежить і якість самої 

енциклопедії», – зауважила заступник директора ДНУ «Енциклопедичне 

видавництво» О. Любовець. 

Відео презентації можна переглянути за посиланням 

https://www.youtube.com/watch?v=wn-V6w45sy8.  

Додаткову інформацію про захід шукайте на сайті «Енциклопедичного 

видавництва»: https://goo.gl/qcQFpY.  

Довідково. Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво» 

– установа у сфері наукової, інформаційної та видавничої діяльності, що 

підпорядкована Державному комітету телебачення та радіомовлення України 

і є правонаступником Державного підприємства «Всеукраїнське державне 

спеціалізоване видавництво «Українська енциклопедія» імені М. П. Бажана. 

Головне завдання Державної наукової установи «Енциклопедичне 

видавництво» – підготовка «Великої української енциклопедії»,  

універсального довідкового видання. Спільними зусиллями співробітників 

державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво» та авторського 

колективу материкової і діаспорної України енциклопедія готується у двох 

версіях: як багатотомне видання (ВУЕ) і як сучасний довідковий онлайн-

сервіс (е-ВУЕ). Науково-методичний супровід проекту забезпечують 

науковці НАН України. 

Видання ВУЕ здійснюється відповідно до Указу Президента України 

«Про Велику українську енциклопедію» від 2 січня 2013 р. № 1/2013; Указу 

Президента України «Питання підготовки та видання Великої української 

енциклопедії» від 12 січня 2015 р. № 7/2015; Постанов Президії НАН 

України (2013−2017). 
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