
11 грудня 2013 р. відбулося засідання президії Національної академії 

наук України, на якому було розглянуто питання підготовки «Великої 

української енциклопедії».  

На виконання Указу Президента України від 02.01.13 р. № 1/2013 «Про 

Велику українську енциклопедію» у Національній академії наук України  

розпочато реалізацію фундаментального академічного видавничого проекту 

щодо створення багатотомної «Великої української енциклопедії».  

Зазначена енциклопедія сприятиме збереженню, систематизації й 

поширенню наукових знань про розвиток людської цивілізації і внесок 

України у світову історію й культуру, інтеграції України у європейський і 

світовий інформаційний простір. Це багатотомне видання має 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. 

На засіданні президії Національної академії наук України 11 грудня 

 2013 р. було заслухано й обговорено доповіді голови Головної редакційної 

колегії «Великої української енциклопедії» академіка НАН України                       

В. Локтєва та директора Державної наукової установи «Енциклопедичне 

видавництво» Ю. Шаповала, присвячені організаційним і концептуальним 

засадам проекту.  Затверджено склад Головної редакційної колегії «Великої 

української енциклопедії» як основного органу здійснення наукового й 

методичного керівництва процесом підготовки й видання енциклопедії. 

Обговорено та затверджено розроблену в співпраці з Держкомтелерадіо 

України концепцію видання. 

Під час обговорення питання було відзначено, що у 2013 р. зроблено  

ряд серйозних кроків у підготовці «Великої української енциклопедії». У  

створеній у системі Держкомтелерадіо України Державній науковій установі 

«Енциклопедичне видавництво» спільно з НАН України підготовлено до 

друку систематизований реєстр гасел енциклопедії (Словник), створено сайт  

проекту (http://vue.gov.ua), формується колектив наукових редакторів за 

відповідними напрямами знань. Для роботи над енциклопедією налагоджено 

співпрацю з Міністерством освіти і науки, Міністерством культури, 

обласними державними адміністраціями і всіма національними галузевими 

академіями наук України. 

Президія НАН України зазначила, що попереду – найбільш важлива 

робота, успішна підготовка і видання «Великої української енциклопедії» 



вимагатиме тісної координації зусиль усіх секцій і відділень академії, 

регіональних наукових центрів, Держкомтелерадіо України, широкої 

співпраці з національними галузевими академіями наук, університетами, 

міністерствами і відомствами України, органами місцевого самоврядування 

(Про хід підготовки «Великої української енциклопедії» // Національна 

академія наук України  (http://www.nas.gov.ua). – 2013. – 13.12). 

 


