
«Енциклопедія історії України» у 10 томах, підготовлена фахівцями 

Інституту історії України НАН України, виборола Державну премію 

України в галузі науки і техніки 2016 року 

 

Відповідно до Указу Президента України 

№ 101/2017 «Про присудження Державних премій 

України в галузі науки і техніки 2016 року» від 7 квітня 

2017 року присуджено Державну премію України в 

галузі науки і техніки 2016 року науковим колективам 

багатьох інститутів Національної академії наук України. 

Серед них високу державну нагороду отримали і 

науковці Інституту історії України НАН України за 

видання «Енциклопедія історії України» (у 10 томах).  

Постанову Президії Національної академії наук України про підготовку 

багатотомної «Енциклопедії історії України» (ЕІУ) було ухвалено 20 червня 

1997 р. Підґрунтям до створення ЕІУ стали підсумкові роботи – 15-томне 

видання «Україна крізь віки» (відп. ред. В. Смолій) і тритомне видання «Давня 

історія України» (відп. ред. П. Толочко), які також були удостоєні Державних 

премій України в галузі науки і техніки (перший – у 2001 р., другий – у 2002 р.), 

та інші роботи науковців установ НАН України. 

У словник ЕІУ були включені статті про всі історичні області сучасної 

території України, про національні меншини країни, життя етнічних українців в 

Росії, Польщі та інших державах, загальнотеоретичні матеріали з історіографії 

та політології, а також інформація про деякі знаменитості і впливові організації 

міжнародного рівня, тим або іншим чином пов’язані з Україною. 

Критерії відбору статей про вчених-істориків відмінні від подібних 

видань: в даному випадку вирішальним були не формальні критерії (наприклад, 

наявність докторського ступеня), а лідерство в тій чи іншій галузі історичної 

науки. При включенні статей про вчених, що відносяться до суміжних галузей 

знань, а також про діячів культури і мистецтв, редколегія керувалася досить 

умовними міркуваннями їх значимості в якості «національного надбання 

України». 

Загальна кількість авторів, згідно зі списком робочої групи, становила 

864 людини, але це неповні дані, орієнтовно їх число доходить до тисячі, це 

переважно працівники установ НАН України гуманітарного профілю. 

Енциклопедію видавав Інститут історії України НАН України (Київ). Також 

брали участь Інститут археології НАН України (Київ) та Інститут 

українознавства імені І. Крип’якевича НАН України (Львів), запрошені були до 

роботи над енциклопедією вчені з різних міст України; а також Польщі, Росії, 

Литви, Канади.  

Вітаємо науковий колектив Інституту з перемогою і бажаємо подальших 

творчих успіхів на благо науки та України! 
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