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РОЗДІЛ 2

Академічні онлайн-енциклопедії:  
їхнє місце і роль у розвитку української  

електронної енциклопедистики

Ключові тези розділу

•	 Академічні	енциклопедичні	проєкти	є	важливим	чинником	роз-
витку	української	енциклопедистики.	Паперовий	формат	ака-
демічних	енциклопедій	більш	поширений,	ніж	електронний.

•	 Енциклопедії  –	 типовий	 засіб	 узагальнень	 і	 систематизації	
знань	у	наукових	галузях	соціогуманітарного	циклу.	Це	прита-
манно	як	паперовій,	так	і	електронній	енциклопедистиці.	

•	 Складовими	академічної	електронної	енциклопедистики	є	як	
сучасні	онлайн-енциклопедії,	так	і	оцифровані	копії	паперових	
видань.
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CHAPTER 2

Aacademic online encyclopedias:  
the impact on the movement of encyclopedic 

practice in Ukraine

Highlights

•	 Academic	encyclopedic	works	(reffering	to	primarily	the	encyclope-
dias	of	the	National	Academy	of	Sciences	of	Ukraine)	serve	as	a	driv-
ing	force	in	the	development	of	Ukrainian	encyclopedistics.	Сurrently,	
paper	 encyclopedias	 significantly	 dominate	 over	 electronic	 ones	 in	
Ukraine.

•	 Encyclopedias	 are	 typical	means	 of	 generalizations	 and	 systemati-
zation	of	knowledge	in	the	scientific	fields	of	socio-humanities.	This	
trend	is	reflected	in	the	achievements	of	both	paper	and	electronic	do-
mains	of	encyclopedic	practice	(encyclopedistics).	

•	 Academic	electronic	encyclopedias	are	of	different	quality.	These	
include	both	today's	online	encyclopedias	and	digitized	versions	of	
paper	volumes.
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2.1. Загальна характеристика академічної  
енциклопедистики

Наприкінці 20 – на початку 21 століття українська культу-
ра активно входить у світовий глобалізаційний процес. Кожна 
наука, аби визначити напрям свого розвитку, має періо дично 
підбивати підсумки, оглядати напрацьоване й об’єктивно оці-
нювати власні здобутки. «В умовах глобалізації суспільного 
розвитку надзвичайно зростає роль тих довідкових видань, 
які об’єктивно, неупереджено, з фундаментальною повнотою 
віддзеркалюють здобутки науки і культури нації»  [1, с.  203]. 
Йдеться передусім про енциклопедії й енциклопедичні слов-
ники широкого тематичного спектра, підготовлені фаховими 
колективами. У таких виданнях забезпечено належний рі-
вень об’єктивного, неупередженого, з фундаментальною пов-
нотою висвітлення здобутків національної науки, культури, 
всіх напрямів та сфер життєдіяльності. «Акумулюючи інфор-
мацію з різноманітних сфер знання та практичної діяльності, 
систематизуючи й узагальнюючи здобутки світової й наці-
ональної культури, енциклопедичні видання вимагають від 
усіх причетних до їх підготовки та видавничого опрацювання 
ґрунтовних фахових знань» [2, с. 73]. 

Показовими є загальні енциклопедії національного ха-
рактеру, що засвідчують духовну зрілість нації, оскільки за-
звичай їх створюють на етапі розквіту національної культу-
ри (якщо це не зумовлено іншими, зокрема політичними або 
ідеологічними факторами). Такі енциклопедії серед наукових 
видань вирізняє особливий стиль викладу  – уніфікований, 
позбавлений будь-яких прикмет авторської індивідуально-
сті, точність термінології, глибока наукова обґрунтованість, 
стислий виклад уміщеного матеріалу, але при максимальній 
інформативності.

Українська енциклопедистика, на думку багатьох дослід-
ників, починається 1914 року, коли з’явився перший том син-
тетичної праці «Украинскій народъ в его прошломъ и настоя-
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щемъ», у створенні якої взяли участь найвизначніші на уковці 
того часу  – Федір Вовк, Михайло Грушевський, Агатангел 
Кримський, Михайло Туган-Барановський, Олександр Русов, 
Степан Томашівський, Петро Єфименко, Степан Рудницький 
та багато інших. На теренах сучасної України зародження тра-
дицій створення довідкової літератури, що має риси, прита-
манні енциклопедіям, сягають ще часів Київської Русі  – тоді 
писали ізборники, найвідомішим серед яких є «Ізборник 
Святослава» (1073  рік); згодом  – України Середніх віків, коли 
укладали лексикони, зокрема «Лексіконъ славенорωсскїй 
альбо Именъ тлъкованїє» П.  Беринди (1627 рік)  [3, с.  18]. Так, 
«Лексикон» Беринди містить майже 7 тис. словникових ста-
тей і має дві частини: перша є «лексиконом славенороським», 
друга  – тезаурусом іншомовних слів, загальних назв і влас-
них імен, що траплялися в тодішніх літературних джерелах. 
Можна впевнено стверджувати, що в ньому органічно поєд-
нано тлумачний, енциклопедичний і етимологічний словни-
ки (між іншим, у реєстрі словника є літера «ґ», про доречність 
якої в українській абетці й досі відбуваються лінгвістичні дис-
кусії).

Упродовж 20 століття енциклопедистика пройшла 
кілька етапів становлення та поступу. За радянської доби 
розвиток енциклопедичної справи був пов’язаний, з одного 
боку, з видавництвом УРЕ (згодом реорганізоване в Головну 
редакцію УРЕ /1957–1989/, створену 1930 року для підготовки 
«Української радянської енциклопедії», що стала найвідомі-
шим енциклопедичним виданням у радянській Україні), з 
іншого боку  – з Науковим товариством імені Шевченка, що 
здійснювало підготовку національної енциклопедії в емігра-
ції – «Енциклопедії українознавства», а до цього – «Української 
загальної енциклопедії», що з’явилася в трьох томах у 1930–
1935 роках.

Пропонований розділ присвячено огляду академічної 
енциклопедистики. Цим терміном позначаємо енциклопе-
дичні видання Національної академії наук України (НАН Укра-
їни), що постала 1918 року як Українська академія наук, потім – 
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Всеукраїнська академія наук, Академія наук УСРР, Академія 
наук УРСР, Академія наук України.

Розвиток енциклопедичної справи в НАН України по-
чався зі здобуття Україною незалежності, а з нею, як зазна-
чає С. Кульчицький, і «права власності на власну історію» [4, 
с. 39]. Це уможливило в середині 1990-х років задум створення 
сучасної національної енциклопедії, що згодом почала реалі-
зовуватися під назвою «Енциклопедія Сучасної України». Так, 
спочатку Комітет науки і культури при Академії наук України 
(нині  – Український міжнародний комітет з питань науки і 
культури при НАН України) у співпраці з Науковим товари-
ством імені Шевченка, передусім А. Жуковським, мав на меті 
до 80-річчя заснування Академії створити осучаснену версію 
«Енциклопедії українознавства», яка формально була б її про-
довженням – ЕУ-3 (докладніше див.: [5]).

Проте під час підготовчих робіт з’ясувалося, що цю 
ідею реалізувати практично неможливо  – це дуже складне 
завдання, що створить багато незручностей користувачеві, 
оскільки він повинен обов’язково мати можливість пара-
лельно користуватися «Енциклопедією українознавства», 
що лише в останні роки завдяки перевиданню в Україні 
стала доступною для українського читача. Натомість мате-
ріал, який почала отримувати редакційна колегія ЕУ-3, за-
свідчив, що можливо створити нову, актуальну для утвер-
дження самостійної держави національну енциклопедію. 
«Розпорядженням Президії НАН України № 329 від 5 березня 
1996 року було сформовано Координаційне бюро з питань під-
готовки та видання “Енциклопедії Сучасної України” на пра-
вах структурного підрозділу Українського міжнародного ко-
мітету з питань науки і культури при НАН України» [6, с. 50]. 
Координаційне бюро згодом реорганізували в Інститут енци-
клопедичних досліджень НАН України (Постанова Президії 
НАН України № 121 від 14 квітня 2004 року), основне завдання 
якого   – підготовка «Енциклопедії Сучасної України». Окрім 
цього, Інститут було визначено координаційним центром в 
Україні з питань енциклопедистики.
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Звичайно, варто пам’ятати, що розвиток академічної ен-
циклопедистики тісно пов’язаний передусім з «Українською 
радянською енциклопедією», адже перше 17-томне видан-
ня цієї енциклопедії (за ред. М.  Бажана, 1959–1965) було під-
готовлено, коли Головна редакція УРЕ перебувала у скла-
ді Академії наук УРСР (1957–1974); від 1974 її підпорядкували 
Держкомвидаву УРСР, саме тоді опубліковано друге 12-том-
не видання «Української радянської енциклопедії» та росій-
ськомовну версію  – «Украинская советская энциклопедия». 
Дослідники зауважують, що друге видання здійснювалося у 
значно гірших політичних умовах, аніж перше. Виведення УРЕ 
зі складу АН УРСР і диктат партійного керівництва, особливо 
вороже ставлення до національних енциклопедій М. Суслова, 
негативно вплинуло на рівень перевиданої УРЕ: багато мате-
ріалів з першого видання не потрапило через цензуру на його 
сторінки [7].

У період перебування видавництва УРЕ в структурі Ака-
демії, окрім «Української радянської енциклопедії», ви йшла 
друком також низка фундаментальних енциклопедич них 
праць: перше видання «Українського радянського ен ци кло-
педичного словника» у 3-х томах (за ред. М. Бажа на, 1966–1968), 
«Енциклопедія народного господарства Укра їнської РСР» у 4-х 
томах (відп. ред. С.  Ямпольський, 1969–1972), «Радянська ен-
циклопедія історії України» у 4-х томах (відп. ред. А.  Скаба, 
1969–1972), перша в світі «Енциклопедія кібернетики» у 2-х то-
мах (відп. ред. В. Глушков, 1973) та інші відомі галузеві й регіо-
нальні енциклопедичні одно- й багатотомники, до створення 
яких було причетно багато провідних науковців академічних 
установ. Однак характерною особливістю статей у цих ви-
даннях, особливо суспільного й історичного спрямувань, є 
пропагандистський підхід у викладенні фактів, оцінці подій 
чи характеристиці осіб. Загалом у той час енциклопедична 
справа була радше частиною (складовою) державної політи-
ки, ніж фундаментальної науки. Хоча все ж необхідно наголо-
сити на тому, що підготовка зазначених вище енциклопедій 
із науково- методичної точки зору була на високому рівні, а 
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ідеологічне нашарування стосувалося на той час майже всіх 
соціогуманітарних наукових напрямів, особливо історичних 
галузей.

Академічна енциклопедистика за роки незалежності 
держави зробила суттєвий прорив у подоланні інтелектуаль-
ної ізольованості, ознайомленні зі світовим досвідом у всіх 
сферах життя, відтворенні повної картини історії, науки, 
культури. Наголосимо, що особлива роль у цьому належить 
«Енциклопедії Сучасної України». Це видання про сучасне по-
літичне, економічне, наукове, культурне та духовне життя в 
Україні, яке ґрунтується на кращих традиціях як вітчизняної, 
так і зарубіжної енциклопедистики. Серед авторів енцикло-
педії  – відомі у світі дослідники, визнані авторитети у своїй 
галузі  – провідні фахівці НАН України, галузевих академій, 
науковці вищої школи, мистецтвознавці, краєзнавці, видатні 
науковці діаспори. Зауважимо, що натепер вона складається з 
23-х томів і є найбільшим в Україні енциклопедичним видан-
ням, оскільки кількісно вже переважає найбільшу донедавна 
17-ти томну «Українську радянську енциклопедію». Ще одна 
важлива особливість  цієї енциклопедії  – представлення її в 
мережі Інтернет як мультимедійної онлайн-енциклопедії.

Великим науково-культурним досягненням стало пу-
блікування академічними установами низки галузевих ен-
циклопедій, серед яких  – фундаментальна «Енциклопедія іс-
торії України» в 10-ти томах і 2-х книгах (відп. ред. В. Смолій, 
2003–2020), «Шевченківська енциклопедія» в 6-ти томах (відп. 
ред. М. Жулинський, 2012–2015), «Юридична енциклопедія» в 
6-ти томах (відп. ред. Ю. Шемшученко, 1998–2004), «Політична 
енциклопедія» (відп. ред.  Ю.  Левенець, 2012), «Енциклопедія 
етнокультурознавства» (відп. ред. Ю.  Римаренко, 2000–2002), 
енциклопедія «Українська мова» (відп. ред. В. Русанівський, 3 
перевидання, 2000–2007), 5 томів «Української музичної енци-
клопедії» (відп. ред. Г. Скрипник, 2006–2018), «Філософський 
енциклопедичний словник» (відп. ред. В.  Шинкарук, 2002), 
«Астрономічний енцикло педичний словник» (відп. ред. 
І.  Климишин, А. Корсунь, 2003), 2-томний енциклопедич-
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ний словник «Фізика твердого тіла» (відп. ред. В.  Бар’яхтар, 
1996–1998). Нещодавно опубліковано «Українську нафтога-
зову енциклопедію» (відп. ред. В.  Іванишин, 2016), перші 
томи «Франківської енциклопедії» в 7-ми томах (відп. ред. 
М. Жулинський, 2016) та енциклопедії «Країни світу і Україна» 
в 5-ти томах (відп. ред. А. Кудряченко, 2017). 

Нині академічні колективи працюють над створенням 
енциклопедії про другу світову війну [8], сучасної української 
літературної енциклопедії [9]. Не обійшлося й без несподіва-
нок: за останні два роки вийшли другом три різні енцикло-
педії з фольклористики  – «Українська фольклористична ен-
циклопедія» (три видання мають ідентичну назву – див. далі 
перелік академічних енциклопедичних видань).

Варто також згадати про участь різних установ НАН 
України в підготовці низки українських енциклопедичних 
видань, що опубліковані поза Академією. Серед них  – енци-
клопедії, укладені Науковим товариством імені Шевченка, 
наприклад, багатотомна енциклопедія «Наукове товариство 
імені Шевченка» (відп. ред. О.  Купчинський, 2012–2020)  – за 
участі Інституту енциклопедичних досліджень НАН України; 
проєкт «Гірнича енциклопедія» (кер. В.  Білецький, містить 
«Тлумачний гірничий словник», «Гірничий енциклопедич-
ний словник» і «Малу гірничу енциклопедію», 1998–2013)  – за 
участі Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення іме-
ні М.  Семененка НАН України, Інституту фізико-органічної 
хімії й вуглехімії імені Л.  Литвиненка НАН України. А також 
енциклопедії, створені різними видавництвами, наприклад, 
«Українська літературна енциклопедія» (відп. ред. І. Дзеверін, 
М.  Жулинський, 1988–1995)  – за участі Інституту літератури 
імені Т.  Шевченка НАН України; «Енциклопедія Львова» у 4-х 
томах (відп. ред. А. Козицький, І. Підкова, 2007–2010) – за участі 
Інституту українознавства імені І. Крип’якевича НАН України 
та Інституту народознавства НАН України; «Екологічна енци-
клопедія» у 3-х томах (відп. ред. А. Толстоухов, 2006–2008) – за 
участі Інституту ботаніки імені М. Холодного та Інституту зоо-
логії імені І.  Шмальгаузена; «Українська дипломатична енци-
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клопедія» у 2-х томах (відп. ред. Л. Губерський, 2004) – за участі 
Інституту держави і права імені В. Корецького. Нині фахівців 
НАН України залучено також до створення «Великої україн-
ської енциклопедії», що готує до друку державна наукова уста-
нова «Енциклопедичне видавництво».

Згадаємо й про те, що чимало українських видань, що 
створюють поза академічними інститутами, часто запозичу-
ють принципи й методичні рекомендації, запропоновані для 
укладання академічних енциклопедій. Наприклад, у перед-
мові до «Тернопільського енциклопедичного словника» зазна-
чено, що його укладають на засадах «Енциклопедії Сучасної 
України».

Спираючись на «Корпус енциклопедичних видань Укра-
їни», пропонуємо кількісний аналіз академічних енциклопе-
дій (перелік відібраних для аналізу академічних видань подано 
нижче). Загальна кількість енциклопедичних видань, підго-
товлених академічними установами за понад 100-річний пе-
ріод, – 60. Відповідно до класифікації – [10, с. 60] їх можна об’єд-
нати в два основні типи (рис. 1):

•	 загальні енциклопедії – 3 (ЕСУ, УРЕ, УРЕС);
•	 спеціалізовані енциклопедичні видання (галузеві, ре-

гіональні, персональні) – 57.

57

 Загальні  
енциклопедичні видання

Спеціалізовані  
енциклопедичні видання

3

Рис. 2.1.	Типологічний	розподіл	енциклопедичних	видань		
НАН	України
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Спеціалізовані енциклопедії репрезентують такі науко-
ві напрями (рис. 2):

•	 суспільно-гуманітарні науки – 48 видань;
•	 фізико-математичні науки – 6 видань;
•	 хімічно-біологічні науки – 6 видань.

6

Суспільно-гуманітарні 
науки

Фізико-математичні науки

Хімічно-біологічні науки

6

48

Рис. 2.2.	Розподіл	енциклопедичних	видань	за	науковими		
напрямами

Зіставимо енциклопедичні видання й установи НАН 
України різних наукових напрямів, у яких їх укладають (рис. 3). 
Згідно з даними 2021 року [11, с. 35] в Академії діють 3 секції та 
153 наукові установи:

•	 секція суспільних і гуманітарних наук – 33 установи і 48 
енциклопедичних видань;

•	 секція фізико-технічних і математичних наук – 77 уста-
нов і 6 енциклопедичних видань;

•	 секція хімічних та біологічних наук – 53 установи і 6 ен-
циклопедичних видань.

Викладені статистичні дані наштовхують на певні мір-
кування.

Для розвитку науки, представлень її досягнень держав-
ною мовою важливо, щоб кожна чи декілька установ НАН 
України мали енциклопедичне видання, що висвітлює науко-
ві досягнення й здобутки академічних працівників і загалом 
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науковців України в тій чи іншій галузі знань. Такі видання, 
окрім наукового, матимуть практичне значення  – слугувати 
дієвим засобом популяризації в суспільстві науки загалом і 
НАН України зокрема.

Хімічно-біологічні наукиФізико-математичні наукиСуспільно-гуманітарні науки

Енциклопедії Установи

33

48

6 6

77

53

Рис. 2.3.	Представлення	академічних	знань	в	енциклопедичному	
форматі	(співвідношення	установ	різних	секцій	НАН	України		

та	енциклопедичних	видань,	підготовлених	у	них)

Енциклопедії завжди були показником рівня розвитку 
різних галузей науки, культури, суспільних та політичних 
процесів. Як видно з поданих діаграм, номенклатура і діапа-
зон універсальних, галузевих, тематичних, хронологічних 
енциклопедичних та інших довідкових видань у сфері дис-
циплін соціогуманітарного профілю постійно розширюєть-
ся. При цьому, як зауважують фахівці, «зберігається потреба 
осучаснення інтерпретації та оцінок історичних подій, фак-
тів, персоналій історії відповідно до рівня знань, виявлення 
до того невідомих джерел та нових суспільно-політичних 
умов» [8].

Попри порівняно велику кількість енциклопедичних 
видань соціогуманітарного спрямування, відзначаємо від-
сутність ґрунтовних енциклопедичних видань про: економі-
ку, соціологію, всесвітню історію, археологію, сходознавство, 
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мистецтвознавство тощо. Можемо констатувати, що перед 
українською енциклопедистикою – ще багато завдань не лише 
в галузі природничих чи технічних наук, а й гуманітарних. 
Між іншим, у сусідній Білорусі виданнями енциклопедичного 
формату охоплено майже всі сфери життя – див.: [12, с. 211–253]. 
Переважну більшість цих видань підготовлено у Головній ре-
дакції Білоруської радянської енциклопедії, що від 1 січня 
1967 року створена у системі АН Білорусі. Від 1991 року видав-
ництво має назву «Беларуская Энцыклапедыя імя П. Броўкі». 
Зазначимо, що нині воно переживає складні часи, натомість 
Національна академія наук Білорусі має намір розвивати ака-
демічну енциклопедистику  – саме там планують створювати 
національну онлайн-енциклопедію. Для цього в Центральній 
науковій бібліотеці НАН Білорусі створено Центр із підготов-
ки енциклопедичних видань. Софія Самуель, керівник цьо-
го центру, в одному з інтерв’ю зауважує: «У Білорусі завжди 
велику увагу приділяли розвитку енциклопедичного книго-
видання. Енциклопедія – бренд країни, з-поміж інших брендів 
і символів енциклопедія відображає розвиток країни, висвіт-
лює її історію, традиції. Плоди праці білоруських енциклопе-
дистів завжди високо оцінювали колеги з інших держав  – це 
дуже важливий для нас показник» [13].

Вагомим надбанням підготовки загальних енциклопе-
дій минулого століття можна вважати практику залучення 
до написання енциклопедичних статей відомих науковців, 
наукових колективів, установ, товариств тощо. Власне, цю 
традицію започаткували ще Дідро й Д’Аламбер у 18 ст., коли 
до написання їхньої «Енциклопедії» залучили відомих мисли-
телів і культурних діячів того часу. Відтоді методика співпра-
ці видавництв з авторами лише вдосконалювалась. Останнім 
часом з’являються праці, що дають змогу докладно ознайо-
митись з досвідом підготовки важливих в історії енцикло-
педистики видань. Серед них  – дослідження «З лабораторії 
творення “Енциклопедії українознавства”»  [14], що містить 
значну кількість опрацьованого й представленого увазі чи-
тача джерельного матеріалу, висвітлюючи особливості спів-
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праці редакції «Енциклопедії українознавства» з авторами. За 
словами А. Атаманенко й Н. Мартинюка, «це цінні документи, 
особливо листування, що є частиною значного документаль-
ного масиву, розкиданого по різних континентах і країнах, 
де жили та працювали автори та редактори різних наукових 
напрямів, представлених в енциклопедії. Цілком вірогідно, 
що частина джерел, що розкривають процес тогочасної на-
укової співпраці українських дослідників над творенням ве-
ликого енциклопедичного проєкту сьогодні значною мірою 
втрачена разом із приватними архівами дослідників, частина 
зберігається в приватних та державних архівосховищах поза 
Сарселем. Тому публікація цього джерельного комплексу, що 
сформувався у «колисці» «Енциклопедії українознавства», є 
важливою як з точки зору його інформативності, так і з точки 
зору збереження» [15, с. 41–42].

У контексті залучення вчених до створення енцикло-
педичних видань варто згадати про важливість проведення 
попередньої роботи: затвердження концептуальних і мето-
дичних засад, на яких буде створюватися енциклопедичне 
видання, укладання слóвника, узгодження низки питань із 
підготовки матеріалів. Зазвичай редакція видає методичні ре-
комендації, розробляє схеми чи зразки статей, укладає бібліо-
графічні покажчики й часто започатковує публікування пері-
одичного чи неперіодичного збірника (журналу, вісника, бю-
летеня). «З метою налагодження тісних зв’язків із читачами 
та для ширшого залучення наукових установ і громадських 
організацій до підготовки статей УРЕ редбюро енциклопедії 
на своєму засіданні 23 січня 1931 р. ухвалило рішення створити 
“Бюлетень УРЕ”» – про це говориться в першому номері цього 
видання (див.: [16]). Н. Черниш зауважує, що на його сторінках 
мали на меті оприлюднювати інструктивні та науково-мето-
дичні матеріали, призначені для авторів і редакторів енци-
клопедії [3, с. 153].

Подібне інформаційне видання мала й редакція «Ен-
циклопедії українознавства» – «Вісті із Сарселю», в якому об-
говорювалися нагальні проблеми створення ЕУ, провадили 



8282

Українська електронна енциклопедистика в соціогуманітарному вимірі

дискусії, друкували відгуки як на окремі статті, так і енцикло-
педію загалом, оцінки їх. Ці видання є важливим та цікавим 
джерелом відомостей про творення українських енциклопе-
дій.

Започаткував такий часопис під назвою «Енциклопе-
дичний вісник України» й Інститут енциклопедичних 
досліджень НАН України. Окрім цього, для створення 
«Енциклопедії Сучасної України» важливим було попереднє 
напрацювання методичних інструкцій щодо підготовки ста-
тей для вузького кола осіб (редакторів, авторів), а згодом їх 
опубліковано науковим виданням – [17]. Нині в авторській базі 
ЕСУ – понад 4000 осіб, які брали чи беруть участь у підготовці 
статей для енциклопедії, велика частина з яких – науковці, зо-
крема працівники академічних інститутів. Загалом редакція 
енциклопедії має налагоджені контакти з переважною біль-
шістю науково-дослідних установ Академії, а також закладів 
вищої освіти, обласних, районних і міських державних ад-
міністрацій, творчих спілок, музеїв, спортивних товариств, 
громадських організацій. Широка консолідація фахівців над 
створенням національної енциклопедії  – це запорука успіш-
ності видання, умова його об’єктивності й науковості.

Енциклопедичні	видання	установ	Секції	суспільних		
і	гуманітарних	наук	НАН	України	(48	позицій)

•	 Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т.  / ред-
кол.: В. Тацій та ін.; Національна академія правових 
наук України, Інститут держави і права ім. В. Корецького 
НАН України, Національний юридичний університет 
ім. Ярослава Мудрого. Харків: Право, 2016–2019.

•	 Енциклопедичний словник понять і термінів з етнології / 
укл. С. Павлюк; Інститут народознавства НАН України». 
Львів, 2020.

•	 Енциклопедія етнокультурознавства: у 2 ч.  / редкол.: 
Ю. Римаренко, Ю. Шемшученко та ін.; Інститут держави і 
права ім. В. Корецького НАН України. Київ, 2000–2002.
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•	 Енциклопедія історії України: у 10 т. і 2 кн.  / редкол.: 
В.  Смолій та ін.; Інститут історії України НАН України. 
Київ, 2003–2019.

•	 Енциклопедія м. Часів Яр / редкол.: В. Гірчак та ін.; Центр 
пам’яткознавства НАН України. Часів Яр; Київ, 2010.

•	 Енциклопедія міжнародного права: у 3 т.  / редкол.: 
Ю.  Шем шученко, В. Денисов, К. Савчук та ін.; Інститут 
держави і права ім.  В. Корецького НАН України. Київ: 
Академперіодика, 2014–2019.

•	 Енциклопедія морських катастроф України: затонулі па-
м’ятки античної, середньовічної і новітньої історії: за-
лишки міст і поселень, військові кораблі, цивільні судна, 
авіа- та бронетехніка / укл.: С. Воронов; Інститут археоло-
гії НАН України. Київ, 2008.

•	 Енциклопедія народного господарства Української РСР: у 
4 т. / відп. ред. С. Ямпольський. Київ: Головне видавниц-
тво УРЕ АН УРСР, 1969–1972.

•	 Енциклопедія Сучасної України: в 30 т. Т. 1–23  / гол. ред-
кол.: І.  Дзюба, А.  Жуковський, М. Железняк та ін.; НАН 
України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних дослі-
джень НАН України, 2001–2021.

•	 Західно-Українська Народна Республіка 1918-1923. Енци-
клопедія: у 4 т. / Івано-Франківська обласна державна 
ад мі ністрація;  Інститут історії України НАН України, 
Інститут політичних і етнонаціональних досліджень 
ім. І. Ку раса НАН України, Інститут народознавства НАН 
України. Івано-Франківськ, 2018–2021.

•	 Звід пам’яток історії та культури України / редкол.: В. Смо-
лій, Г. Боряк та ін.; Інститут історії України НАН України. 
Київ, 1999–2018;

•	 Дипломатія сучасної України: Енциклопедичний довід-
ник / редкол.: М. Железняк, І. Дзюба та ін. Київ: Інститут 
енциклопедичних досліджень НАН України, 1997.

•	 Історична наука у Національній академії наук України 
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в особах: Енциклопедичний довідник  / укл. В.  Смолій, 
Г. Боряк, В. Даниленко та ін. Київ: Інститут історії України 
НАН України, 2018.

•	 Історія міст і сіл Української РСР: у 26 т.  / гол. ред. 
П. Тронько. Київ: Головна редакція УРЕ АН УРСР, 1968–1973.

•	 Країни світу і Україна: у 5 т. Т. 1: Північна Європа. Західна 
Європа. Південна Європа / редкол.: А. Кудряченко, А. Буль-
вінський та ін.; Інститут всесвітньої історії НАН України. 
Київ: Фенікс, 2017.

•	 Культура: Ілюстрована енциклопедія України  / укл.: 
М. По пович. Київ, 2010.

•	 Мала енциклопедія етнодержавознавства / редкол.: Ю. Ри-
маренко та ін.; Інститут держави і права ім. В. Корецького 
НАН України. Київ, 1996.

•	 Мала енциклопедія міжнародного права  / редкол.: 
Ю.  Бо шицький та  ін.; Київський університет права НАН 
України. Київ, 2013.

•	 Мала енциклопедія теорії держави і права  / редкол.: 
Ю.  Бо шицький та ін.; Київський університет права НАН 
України. Київ, 2010.

•	 Мала енциклопедія українського народознавства  / ред-
кол.: С. Павлюк та ін.; Інститут народознавства НАН Укра-
їни. Львів, 2007.

•	 Мала енциклопедія канонічного права  / укл. Ю.  Бо-
шицький та ін.; Київський університет права НАН Укра-
їни. Київ, 2018.

•	 Мала енциклопедія прав людини  / укл. Ю.  Бошицький, 
О.  Харчук та ін.; Київський університет права НАН 
України. Київ, 2018.

•	 Микола Костомаров: Віхи життя і творчості: Енцикло пе-
дичний довідник / редкол.: В. Смолій, Ю. Пінчук, О. Ясь; 
Інститут історії України НАН України. Київ, 2005.

•	 Мистецтво: терміни та поняття: Енциклопедичне видан-
ня: у 2 т. / С. Безклубенко; Інститут культурології Академії 



8585

РОЗДІЛ 2: Академічні онлайн-енциклопедії: їхнє місце і роль у розвитку ...

мистецтв України; НАН України; Акад. пед. наук України; 
Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Київ, 2008–2010.

•	 Наукове товариство імені Шевченка. Енциклопедія. 
Т.  1–4  / редкол.: О.  Купчинський та ін.; НТШ, Інститут 
енциклопедичних досліджень НАН України. Львів, 2012–
2019.

•	 Політична енциклопедія / редкол.: Ю. Левенець, Ю. Шапо-
вал та ін.; Інститут політичних і етнонаціональних дослі-
джень ім. І. Кураса. Київ, 2012.

•	 Політологічний енциклопедичний словник: у 2-х вид.  / 
редкол.: Ю. Шемшученко, В. Бабкін та ін.; Інститут дер-
жави і права ім.  В.  Корецького НАН України. Київ, 1997–
2004.

•	 Радянська енциклопедія історії України: у 4 т. / відп. ред. 
А.  Скаба. Київ: Головне видавництво УРЕ АН УРСР, 1969–
1972.

•	 Тарас Шевченко: енциклопедичний онлайн-портал  / Ін-
ститут літератури ім. Т. Шевченка НАН України; Інститут 
телекомунікацій і глобального інформаційного простору 
НАН України. Київ, 2014.

•	 Україна в міжнародних відносинах: Енциклопедичний 
словник-довідник. Вип. 1–4 / Інститут історії України НАН 
України. Київ, 2009–2013.

•	 Українська літературна енциклопедія: у 5 т. Т. 1–3  / ред-
кол.: І. Дзеверін, М. Жулинський та ін.; Інститут літерату-
ри ім. Т. Шевченка НАН України. Київ, 1988–1995.

•	 Українська мова: Енциклопедія: у 4-х вид. / редкол.: В. Ру-
санівський та ін.; Інститут української мови НАН України; 
Інститут мовознавства ім. О. Потебні НАН України. Київ, 
2004–2013.

•	 Українська музична енциклопедія: у 6 т. Т. 1–5  / редкол.: 
Г.  Скрипник та ін.; Інститут мистецтвознавства, фольк-
лористики та етнології ім. М.  Рильського НАН України. 
Київ, 2006–2018.
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•	 Українська радянська енциклопедія: у 17 т.  / за ред. 
М. Бажана. Київ: Головне видавництво УРЕ АН УРСР, 1959–
1965.

•	 Українська релігієзнавча енциклопедія: онлайн-енцикло-
педія  / гол. ред. А. Колодний. Київ: Інститут філософії 
НАН України, 2015.

•	 Українська славістична фольклористика (XIX  – поча-
ток XXI століття). Енциклопедичний словник  / гол. ред. 
Г.  Скрип ник. Київ: Інститут мистецтвознавства, фольк-
лористики та етнології ім. М. Риль ського НАН Украї ни, 
2019.

•	 Українська фольклористична енциклопедія  / гол. ред. 
В.  Со кіл; Інститут народознавства НАН України. Львів, 
2018.

•	 Українська фольклористична енциклопедія: у 2-х т. Т. 1-2 / 
гол. ред. М. Дмитренко; Інститут мистецтвознавства, 
фольклористики та етнології ім. М. Рильського НАН 
України. Київ: Сталь, 2018–2020.

•	 Українська фольклористична енциклопедія  / гол. ред. 
Г.  Скрип ник; Інститут мистецтвознавства, фольклори-
стики та етнології ім. М. Рильського НАН України. Київ, 
2019.

•	 Український енциклопедичний кінословник  / редкол.: 
С. Безклубенко та ін.; Інститут мистецтвознавства, фольк-
лористики та етнології ім.  М.  Рильського НАН України. 
Київ, 2006.

•	 Український радянський енциклопедичний словник: у 
3 т. / за ред. М. Бажана. Київ: Головне видавництво УРЕ АН 
УРСР, 1966–1968.

•	 Філософія політики: Короткий енцикл. словник  / 
авт.-упоряд. В.  Андрущенко; НАН України; Акад. пед. 
наук України; Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Київ: 
Знання України, 2002. 

•	 Філософський енциклопедичний словник: А–Я / редкол.: 
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В.  Шинкарук та ін.; Інститут філософії ім.  Г. Сковороди 
НАН України. Київ, 2002.

•	 Франківська енциклопедія: у 7 т. Т. 1 / редкол.: М. Жулин-
ський, Є. Нахлік та ін.; Інститут Івана Франка НАН України. 
Львів, 2016.

•	 Художня культура західних і південних слов’ян (ХІХ – по-
чаток ХХ століття): Енциклопедичний словник / редкол.: 
Г. Скрипник та ін.; Інститут мистецтвознавства, фольк-
лористики та етнології ім.  М. Рильського НАН України. 
Київ, 2006.

•	 Шевченківська енциклопедія: у 6 т. / редкол.: М. Жулин-
ський та ін.; Інститут літератури ім.  Т.  Шев ченка. Київ, 
2012–2015.

•	 Шевченківський словник: у 2 т. / редкол.: Є. Кирилюк та 
ін.; Інститут літератури ім. Т. Шевченка. Київ, 1976–1978.

•	 Юридична енциклопедія: у 6 т. / редкол.: Ю. Шемшученко 
та ін.; Інститут держави і права ім.  В. Корецького НАН 
України. Київ: Українська енциклопедія ім.  М.  Бажана, 
1998–2004.

Енциклопедичні	видання	установ	Секції	фізико-технічних		
і	математичних	наук	НАН	України	(6	позицій)

•	 Астрономічний енциклопедичний словник  / редкол.: 
І. Климишин, А.  Корсунь та ін.; ГАО НАН України, 
Львівський нац. ун-т. Київ; Львів, 2003.

•	 Енциклопедія кібернетики: у 2 т. / редкол.: В. Глушков та 
ін.; Інститут кібернетики АН УРСР. Київ: Головне видав-
ництво УРЕ, 1973.

•	 Імена України в Космосі: Науково-енциклопедичне видан-
ня / редкол.: І. Вавилова, В. Плачинда; ГАО НАН України. 
Київ, 2003.

•	 Надтверді абразивні матеріали в механообробці: Енцик-
лопедичний довідник / редкол.: М. Новіков та ін.; Інсти-
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тут надтвердих матеріалів ім.  В.  Бакуля НАН України. 
Київ, 2013.

•	 Неорганическое материаловедение: Энциклопедическое 
издание  / сост.: Г. Гнесин и др.; Институт проблем мате-
риаловедения им.  И.  Францевича НАН Украины. Киев, 
2007–2008.

•	 Физика твердого тела: Энциклопедический словарь: в 
2 т. / ред кол.: В. Барьяхтар и др. Киев: Наукова думка, 1996–
1998.

Енциклопедичні	видання	установ	Секції	хімічних		
і	біологічних	наук	НАН	України	(6	позицій)

•	 Ихтиопатологическая энциклопедия / редкол.: О. Давидов 
та ін.; Інститут зоології ім. І. Шмальгаузена НАН України. 
Київ, 2000.

•	 Мінералогічна енциклопедія України (Українська мінера-
лопедія): онлайн-енциклопедія  / за ред. О. Пономарен ка; 
Ін сти тут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М. Семе-
ненка НАН України. Київ, 2016.

•	 Паразитологія та патологія риб: Енциклопедичний слов-
ник-довідник / редкол.: А. Гаєвська та ін.; Інститут біології 
південних морів ім. О. Ковалевського НАН України. Київ, 
2004.

•	 Українська енциклопедія лісівництва: у 2 т.  / редкол.: 
С. Ген сірук та ін.; НТШ, НАН України. Львів, 1999–2007.

•	 Українська нафтогазова енциклопедія  / редкол.: В.  Іва-
нишин та ін.; Інститут геології і геохімії горючих копалин 
НАН України. Львів, 2016.

•	 Энциклопедия сапфира  / ред. Е. Добровинская и др.; 
Институт монокристаллов НАН Украины. Харьков, 2004.
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2.2. Огляд академічних електронних енциклопедій

Українська соціогуманітаристика вже має власну тради-
цію електронної енциклопедистики, де чільне місце посіда-
ють академічні енциклопедичні проєкти. 

Згідно зі  Статутом Національної академії наук України1, 
серед завдань її діяльності є здійснення пропаганди досяг-
нень науки і техніки, сприяння поширенню наукових знань, 
систематичне висвітлення результатів досліджень у засобах 
масової інформації та інших джерелах. А відповідно до однієї 
з постанов2 Академії, установи НАН України мають розширю-
вати використання наявних каналів донесення інформації до 
широкого загалу для висвітлення ролі науки в сучасному світі. 
Уважаємо, що наукові результати кожної установи НАН України 
презентувати суспільству доречно також у вигляді енцикло-
педичних видань, адже, як зазначають В.  Смолій, Г.  Боряк, 
«енцик лопедичні студії посідають особливе місце в європей-
ській та світовій науці, оскільки не лише узагальнюють і систе-
матизують наші знання, а й представляють їх суспільству» [18, 
с.  44]. Саме енциклопедичне представлення знань сприяє їх-
ньому поширенню серед широких верств населення, а особли-
во, якщо енциклопедію створено в сучасному онлайн-форматі, 
адже, згадуючи твердження Н. Гаврилишиної, «електронні ен-
циклопедії країни становлять посилений інтерес серед її меш-
канців: загальнодоступна онлайн-енциклопедія «Вікіпедія» 
показала суспільству, чого саме не вистачає сучасній україн-
ській науці, зокрема популяризації маловідомих подій та фак-
тів і спрощеного доступу до інформації» [19].

Пропонуємо опис електронних енциклопедій установ 
НАН України. У фокусі нашої уваги  – передусім інтерактивні  

1Статут Національної академії наук України (у редакції 2021 року, 
зареєстрований Міністерством юстиції України, наказ № 2591/5).

2Постанова Президії НАН України Про створення комісії з питань 
комунікацій із суспільством і популяризації наукової діяльності (№ 218 
від 04.11.2020).
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ресурси, тобто інтернет-сайти, що забезпечені сучасними за-
собами навігації й пошуку інформації серед наявного в них 
контенту. 

Першою академічною енциклопедією, що було роз-
міщено в мережі Інтернет, уважають «Енциклопедію істо
рії України» (ЕІУ). Вона складаєтсья з 10-ти томів і 2-х тема-
тичних книг, укладених вченими Інституту історії України 
НАН України. Це найбільш фахове довідкове видання з істо-
рії України. Започатковуючи роботу над його підготовкою, 
Президія НАН України зарахувала його до «кола пріоритет-
них напрямів досліджень у галузі соціальних і гуманітарних 
наук» [20, с.  6].

На порталі Інституту історії України ЕІУ подано у вигля-
ді файлів формату PDF фактично одночасно з появою відпо-
відного тому. Проміжним етапом створення власне електрон-
ної енциклопедії планували також підготовку її мультимедій-
ної версії на оптичних дисках  [21, с.  46]. Та згодом енцикло-
педичні статті адаптували до вимог онлайн-енциклопедій, 
створивши на порталі Інституту відповідну базу даних та 
навігацію до неї з можливостями пошуку3. Зокрема, для ко-
ристувачів запропоновано пошук серед гасел і окремо в тек-
сті статей. Ознайомитись зі статтями можна також завдяки 
абетковій навігації (рис.  2.4). Створення онлайн-енциклопе-
дії сприяло й те, що її від початку готували з використанням 
комп’ютерних технологій (йдеться про електронні бази ста-
тей, фотокарток тощо).

Запускаючи електронну версію енциклопедії, її творці 
висловлювали сподівання, що вона дасть змогу «якнайшир-
ше розповсюдити даний інтелектуальний продукт, зробити 
його загальнодоступним і широковідомим. Окрім цього, укла-
дачі мали намір з часом створити цілком новий довідковий 
інформаційний ресурс, який може оперативно коригуватися 
і доповнюватися відповідно до новітніх наукових знахідок, 
відкриттів, ідей, концепцій тощо» [2, с.  75]. 

3Див.: http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?C21CO=F
&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU (переглянуто: 12.02.2021 р.).

http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?C21CO=F&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU
http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?C21CO=F&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU
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Рис. 2.4.	Зображення	інтерфейсу	сайту		
«Енциклопедії	історії	України»	(сторінка	статті		

про	дипломатію	в	Київській	Русі)

Прикладом цього може слугувати план цифровізації ен-
циклопедії, що нині створюють в Інституті історії України 
під назвою «Україна в другій світовій війні». За словами 
О.  Маєвського, реалізація цього проєкту, окрім друку видан-
ня, передбачає в майбутньому виклад оновленої та допов-
неної інформації в мережеву версію  «Енциклопедії історії 
України» [22, c. 221]. 

Ще однією особливістю електронної ЕІУ є співпраця з 
українською «Вікіпедією», що покликана покращити якість 
вікіпедійних статей, присвячених історії України. Це означає, 
що статті енциклопедії можуть дублюватися на іншому інтер-
нет-сайті, зокрема «Вікіпедії» (забезпечено ліцензією Creative 
Commons BY-SA, на умовах якої статті ЕІУ опубліковані й до-
ступні на порталі Інституту історії України).
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Важливим академічним соціогуманітарним проєктом є 
«Енциклопедія Сучасної України», інтернет-версію4 (рис. 2.5.) 
якої Інститут енциклопедичних досліджень НАН України за-
пустив 7 жовтня 2014 року. Поява електронної версії була на-
гальною потребою часу, адже головна енциклопедія країни в 
нових умовах не може бути лише друкованим виданням – це 
яскраво підтверджує досвід світової енциклопедистики. ЕСУ – 
доволі популярна енциклопедія в Україні, тому побажання 
створити її онлайн-версію, що забезпечить швидкий доступ 
до сучасних енциклопедичних знань, висловлювало багато 
представників української інтелігенції, звісно, й редакція 
розуміла важливість вирішення цього питання й робила від-
повідні кроки, щоб «у найближчій перспективі ЕСУ стала на 
електронний шлях» [23, c. 9]. 

Рис. 2.5.	Зображення	інтерфейсу	сайту	«Енциклопедії	Сучасної	
України»	(сторінка	статті	про	письменника	П.	Загребельного)

4Див.: http://esu.com.ua (переглянуто: 12.02.2021 р.).

http://esu.com.ua
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Нині сайт ЕСУ, вміщуючи понад 63 тис. статей із опублі-
кованих 23-х томів, – найбільший за кількістю гасел академіч-
ний енциклопедичний ресурс, до якого щодня звертається 
в середньому 6 тис. користувачів. Особливістю електронної 
версії ЕСУ є те, що її не можна назвати повним аналогом па-
перових томів попри те, що саме на їхній основі створено 
онлайн-енциклопедію. Окрім широко представленого муль-
тимедійного матеріалу, відсутнього в томах, важливою від-
мінною ознакою є те, що статті в електрон ній версії можуть 
містити більш актуальні відомості (час від часу матеріали 
електронної енциклопедії редакція оновлює). Більш доклад-
но про електронну версію ЕСУ – див. розділ 3.

Роль НТШ в історії України, розкриття основних науко-
вих проблем, над якими працювали й працюють члени това-
риства, їхні досягнення і відкриття в різних галузях науки ви-
світлює 10-ти томна енциклопедія «Наукове товариство імені 
Шевченка» (рис. 2.6). С.  Хороб наголошує, що енциклопедію 
НТШ «чекали впродовж останніх десятиліть як ті, хто вхо-
дить до цього наукового громадського товариства в Україні, 
так і ті, хто мешкає поза її межами, або ж ті, хто так чи інак-
ше просто знайомий з історією та діяльністю, завданнями та 
структурою цієї давньої (виникла ще 1873 року) української 
інституції»  [24, с.  560]. Хоча, за словами О. Яся, проєкт такої 
енциклопедії «виношувався впродовж досить тривалого часу, 
зокрема здолав низку віх на своєму шляху. Ще 1922 р. В. Щурат 
пропонував підготувати історичний довідник до 50-річчя 
НТШ» [25, с. 196].

Над укладанням цього енциклопедичного видання 
НТШ спільно з Інститутом енциклопедичних досліджень 
НАН України працює від 2012 року, й нині опубліковано 4 
томи. Провідна участь Інституту в цьому проєкті  – створен-
ня електронної версії енциклопедії НТШ5, в основу якої було 
покладено досвід розроблення сайту ЕСУ. Можна сказати, що 
онлайн-енциклопедія перебуває на початках свого впрова-
дження, оскільки містить нині лише матеріали перших двох 

5Див.: http://encyclopedia.com.ua (переглянуто: 12.02.2021 р.).

http://encyclopedia.com.ua
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томів (а це статті на літери «А»–«В»), з якими можна ознайоми-
тися завдяки системі пошуку або ж абетковій навігації.

Рис. 2.6.	Зображення	інтерфейсу	сайту	енциклопедії	«Наукове	то-
вариство	імені	Шевченка»	(сторінка	статті	про	І.	Вагилевича)

Важливим для української культури також електронний 
проєкт є «Портал Шевченка»6 (рис.  2.7). Його презентували 
2014 року з нагоди 200-річчя Кобзаря. 

Створення цього інформаційного ресурсу було ініційо-
вано Малою академією наук України, а його наповнення здій-
снювали фахівці Інституту літератури імені Т.  Шевченка. 
Розробленню сайту сприяв також Інститут кібернетики іме-
ні В. Глушкова НАН України. Власне, пор тал є цікавою муль-
тимедійною базою різноманітної інформації про видатного 
українця, а не онлайн-енциклопедією. Окрім того, що сайт 
подає оцифровані матеріали 6-ти томної «Шевченківської ен-
циклопедії», що уклав Інститут літератури імені Т. Шевченка 

6Див.: http://kobzar.ua (переглянуто: 12.02.2021 р.).

http://kobzar.ua
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НАН України за участі шевченко знавців України та діаспори, 
він містить і багато іншої цінної інформації. 

Рис. 2.7. Зображення	інтерфейсу	сайту	«Портал	Шевченка»		
(сторінка	із	зображенням	автопортрета	Тараса	Шевченка		

та	інформацією	про	цей	мистецький	твір)

Зокрема, в електронному вигляді можна ознайомитися з 
оригінальними рукописами поета, малярською спадщиною, 
архівними документами, що стосуються його життя та твор-
чості, художніми, документальними фільмами, теле- і раді-
опередачами, піснями на вірші Тараса Шевченка. Уміщено 
також зібрані дослідниками матеріали про населені пункти, 
вулиці, пам’ятники, заклади й установи, що названо ім’ям 
Т.  Шевченка або мають стосунок до нього. Сайт демонструє 
наявність окремого типу подання контенту – таймлайну, на 
що звертає увагу Т. Василюк: «Цей інструмент відтворює жит-
тя відомого поета, письменника, художника Т. Шевченка на 
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стрічці часу, якою може кожен керувати, читати у довільній 
послідовності, переглядати будь-коли, використавши фото-
графії з життя Великого Кобзаря та ілюстрації з його твор-
чості» [26]. Ресурс прикметний ще й тим, що адаптований для 
людей із вадами зору.

Портали такого типу науковці називають антологічними	
базами	даних  [27, с. 102] або – консолідованими	інформаційними	
ресурсами, що «створюються з метою забезпечення до них 
максимально повного доступу широкого кола користувачів, 
збереження культурного надбання країн, формування єдино-
го якісного інформаційного середовища, яке відображало б 
їх ментальну специфіку. Потреба в таких ресурсах зумовлена 
зміною способів функціонування інформації у сучасному сві-
ті, інтенсивним розвитком новітніх інформаційно-комуніка-
ційних засобів у суспільстві, яке ґрунтується на знаннях» [28, 
с.  15]. Дехто іменує їх	 розподіленою	 інформаційною	 системою 
як «різновид наукового сайту, що орієнтований на збір, збері-
гання, пошук і обробку текстової або фактологічної інформа-
ції» [29, c. 24]. Експерти з бібліотечної та архівної справи послу-
говуються терміном електрон	ні	колекції як «систематизована 
сукупність електронних ресурсів, об’єднаних за тематичною 
або будь-якою іншою формальною ознакою (персоналія, хро-
нологія, мова тощо) відповідно до обґрунтованого обрання 
основного поняття, яке є змістовим ядром інформаційного 
масиву, що дає змогу здійснювати цілеспрямований добір 
документів та забезпечує комфортний доступ для користува-
чів»  [30, с.  325]. Фахівці з літературознавства часто вдаються 
до терміна корпус, вважаючи, зокрема, «Портал Шевченка» 
корпусом	текстів про персоналію [31, с.  7]. 

Те, що «Портал Шевченка» не лише енциклопедично-
го характеру, а й містить багато інших різних матеріалів, 
О.  Бондарева вважає закономірним розвитком культурної 
сфери, яка вже не є другорядним додатком економічно-
соціаль них відносин, а набуває ознак «життєтворчого меха-
нізму, наділеного можливостями суспільної діагностики та 
прогностики, як світу, здатного об’єднувати інтелектуалів 
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і їхні зусилля в подоланні суспільних стереотипів, у форму-
ванні нових траєкторій суспільного життя. Відповідно, і ху-
дожні біографії, і нові форми їх презентації перестають бути 
лише “власне біографіями”, тож потребують концептуально-
сті, діалогу з реципієнтами, інших форм інтерактивності. А 
головне – мають враховувати динамічний досвід гуманітари-
стики 20–21 століть з її підходами до людської індивідуально-
сті, пасіонарності, творчих артикуляцій, пам’яті й забуття, 
інтертекстуальності та інтермедіальності сучасної культу-
ри» [там само, с. 8]. За словами окремих дослідників, епідемія 
коронавірусу засвідчує новий поштовх «цифровізації» укра-
їнської культури [27, с. 102], а отже, можна очікувати на появу 
дедалі нових культурних онлайн-проєктів інформаційного, 
інформаційно-довідкового чи власне енциклопедичного ха-
рактеру.

Рис. 2.8.	Зображення	інтерфейсу	сайту		
«Шевченківська	енциклопедія»	
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Варто також згадати й про те, що на початках, створю-
ючи «Шевченківську енциклопедію», планували реалізува-
ти й електронну її версію. На це звертає увагу В. Попик: сайт 
«Шевченківської енциклопедії» мав стати «разом із низкою 
віт чизняних і зарубіжних українських веб-сайтів важливою 
ланкою розвинутої системи електронної Шевченкіани»  [32, 
с.    22]. Тоді для майбутньої електронної «Шевченківської ен-
циклопедії» зареєстрували й домен www.shevchcycl.kiev.ua 
(рис. 2.8), який станом на 2021 рік продовжує функціонувати, 
щоправда не містить запланованого енциклопедичного кон-
тенту (демонстраційно представлені лише окремі статті на 
початкові літери).

Вельми подібною до «Порталу Шевченка» інформацій-
ною системою є «Електронний архів Михайла Грушевського»7 
(рис. 2.9).

Рис. 2.9.	Зображення	інтерфейсу	сайту		
«Електронний	архів	Михайла	Грушевського»	(сторінка	з	розділу	

«Довідник»	про	Асколі	Гразіадіо)
7Див.: http://hrushevsky.nbuv.gov.ua (переглянуто: 12.02.2021 р.).

http://www.shevchcycl.kiev.ua
http://hrushevsky.nbuv.gov.ua
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Над ним працює низка установ НАН України: Націо-
нальна бібліотека України імені В. Вернадського, Інститут 
історії України, Інститут української археографії та джерело-
знавства імені  М.  Грушевського, Інститут літератури іме-
ні Т. Шев  ченка. 

Власне, вже у назві ресурсу акцентовано увагу, що це 
є електронний	 архів. Отже, маємо ще один термін, яким по-
значають інформаційні ресурси про персоналії. Сайт слугує 
фундаментальним компендіумом знань про видатного укра-
їнського діяча, де акумульовано його твори, біографічні до-
кументи, лис тування, праці про нього, фотодокументи, ілю-
страції з видань, відеоматеріали (документальні та докумен-
тально-постановочні фільми) тощо.

Наявність окремого розділу під назвою «Довідник», що 
подає довідки передусім біографічного характеру (про різ-
них осіб, причетних до життя і творчості Михайла Сер гійо-
вича), дозволяє вважати його не просто джерелом відомо-
стей про М.  Грушевського, а інтернет-ресурсом довідкового 
ха рактеру. 

Львівський національний університет імені І. Франка 
на своєму сайті розміщує «Астрономічний енциклопедичний 
словник»8 (рис.  2.10), паперову версію якого спільно з Го лов-
ною астрономічною обсерваторією НАН України було підго-
товлено 2003 року. 

Енциклопедія, подаючи близько 3000 статей, окреслює 
стан астрономічної науки, актуальний на початок 2000 року. 
Автори намагалися якнайдоступніше розповісти передусім 
про наземні й космічні засоби, методи астрономічних дослі-
джень в історичному розвитку, описати, як розширювався го-
ризонт астрономії, яким чином, зокрема завдяки застосуван-
ню законів фізики ставало можливим розкриття таємниць 
«життя» окремих зір, процесів, що відбуваються в міжпла-
нетних, міжзоряних і міжгалактичних просторах, а також 
проблем динаміки й фізики велетенських зоряних систем (га-
лактик). Окрім цього, енциклопедія стисло висвітлює інфор-

8Див.: https://astro.lnu.edu.ua (переглянуто: 12.02.2021 р.). 

https://astro.lnu.edu.ua/
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мацію про астрономічні заклади світу, вміщує короткі біогра-
фічні довідки про астрономів усіх країн.

Рис. 2.10.	Зображення	інтерфейсу	сайту	«Астрономічного		
енциклопедичного	словника»	(сторінка	сайту	про	правила		

користування	словником)

Електронний ресурс було б некоректно назвати онлайн- 
енциклопедією, оскільки статті подано у вигляді PDF-файлів, а 
не бази даних. Проте у ньому реалізовано навігаційну систе-
му, що спрощує пошук необхідної інформації. Наявність ма-
теріалів, доступних у форматі PDF, також свідчить про те, що 
електрон на версія повністю дублює паперову, отже, з огля-
ду на інтенсивний розвиток сучасних космічних технологій 
у світі, очевидно, ця астрономічна енциклопедія є сьогодні 
дещо застарілою.

З точки зору розвитку національної електронної ен-
циклопедистики заслуговує на увагу «Українська мінера
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лопедія»9 (рис.  2.11)  – інтернет-видання Інституту геохі-
мії, мінералогії та рудоутворення імені  М.  Семененка НАН 
України (створено 2016 року). Онлайн-енциклопедія не має 
паперового відповідника, засвідчуючи факт, що академіч-
ні електрон ні енциклопедії можуть створюватися як само-
стійні проєкти10. 

Рис. 2.11.	Зображення	інтерфейсу	сайту		
«Українська	мінералопедія»	(початкова	сторінка	сайту)

Щоправда, це той випадок, що демонструє не стільки 
відсутність потреби в паперових енциклопедіях у сучасних 
реаліях, скільки своєю появою декларує необхідність ство-
рення багатотомного видання з мінералогії, коли електрон на 
версія енциклопедії стає початковим етапом її підготовки. За 

9Див.: http://mineralopediaukraine.com (переглянуто: 12.02.2021 р.).
10Попри відсутність української енциклопедії з мінералогії, у цій 

царині є інші довідкові праці, зокрема «Мінералогічний словник» (Київ, 
1975), який покладено в основу «Української мінералопедії».

http://mineralopediaukraine.com/


102102

Українська електронна енциклопедистика в соціогуманітарному вимірі

словами І.  Наумка, українській мінералогії нині бракує від-
криттів нових мінералів і сучасного фундаментального ви-
дання на кшталт багатотомної «Мінералогічної енциклопедії 
України», що вимагає значної концентрації зусиль дослідни-
ків і над якою вже розпочалася копітка праця [33, с. 84]. 

Як наголошують українські фахівці, уже була не одна 
спроба започаткувати багатотомну мінералогічну енциклопе-
дію, ідея створення якої належить академікові Є. Лазаренкові. 
Причому остання спроба лишилася нереалізованою через 
термінологічні труднощі: в Україні досі немає нормативів за-
твердження найменування мінералів. 

«Ситуація, що склалася з утворенням найменувань міне-
ралів, не має аналогів у інших науках, де існують такі таксо-
номічні одиниці, як види й індивіди. На зорі розвитку міне-
ралогії нові мінерали називали за їхніми фізичними власти-
востями або за місцезнаходженням. Згодом із розвитком хімії 
за допомогою назви акцентували увагу на хімічному складі. 
Пізніше стали шанобливо називати мінерали на честь міфіч-
них і реальних осіб. В той час, як хіміки вже давно перейшли 
на раціональну номенклатуру, відмовившись від тривіальних 
назв без вказівки про склад і структуру речовини, мінералоги 
продовжують тиражувати складні для запам’ятовування ір-
раціональні найменування мінералів, утворені від маловідо-
мих географічних назв, прізвищ осіб різної національності, 
назв компаній і рудників, абревіатури прізвищ, організацій і 
навіть ювілейних подій. Можна сказати, що на відміну від ін-
ших наук, у яких основи систематики вже склалися, в мінера-
логії пошук принципів ще триває» [34, с.  4–5]. Складним вчені 
вбачають і зворотний процес  – записати латинописні термі-
ни літерами кирилиці: «саме процес утворення кириличних 
синонімів назв мінералів множить число помилкових термі-
нів, ускладнюючи працю мінералогів і літредакторів, роботу 
електронних баз даних» [35, с. 131].

З означених вище причин «Мінералопедія» – поки що не 
завершений проєкт і нині є радше словником, ніж енцикло-
педією: як зазначено в передмові до неї, ресурс виконує таку 
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основну функцію – пропонує українські синоніми до латино-
алфавітних назв мінералів, затверджених Міжнародною мі-
не ралогічною асоціацією. На сайті «Мінералопедії» може за-
реєструватися будь-хто та зробити свій внесок у справу тер-
мінотворення мінералів (пропозиції будуть розглянуті фа-
хівцями). Окрім цього, в описі кожного мінералу передбачено 
подання його зображення, відомостей про фізичні властиво-
сті, хімічний склад (кристалохімічна формула), поширення 
на території України (родовища, площа, густина). Наразі на 
сайті енциклопедії опис характеристик поки що фактично не 
представлений. Сайт містить також новини з мінералогії.

Гострою в Україні лишається проблема опублікування 
«Української релігієзнавчої енциклопедії», над якою від 1996 
року працює Інститут філософії ім.  Г. Сковороди НАН Укра-
їни. В релігієзнавстві, як і в мінералогії, перші енциклопедії 
нині з’являються у форматі електронних видань. Проте фа-
хівці з релігієзнавства появу онлайн-ресурсу аналогічної наз-
ви11 (рис.  2.12) вважають вимушеним заходом, пов’язаним із 
браком коштів на друк видання. А. Колодний і Л. Филипович 
зазначають: «Проєкт енциклопедії виглядав грандіозно – пла-
нували підготувати три томи (8000 гасел) й опублікувати їх 
у 2000 році. Редколегія усвідомлювала важливість цього ви-
дання для суспільства, тож прагнула залучити відомих у світі 
істориків, філософів, соціологів і психологів релігії, теологів 
США та Західної Європи, богословів різних конфесій. У ре-
кламному буклеті, який надрукували україн ською та англій-
ською мовами, зазначалося, що УРЕ – це звід усіх релігієзнав-
чих знань, поданих в українських довідкових виданнях. Окрім 
цього, передбачалося охопити здобутки вітчизняного та між-
народного релігієзнавства останніх років» [36, с.  82]. 

Енциклопедія мала постати джерелом знань про релі-
гійне життя людства й України зокрема. Та обіцяну ще в 2000 
році тритомну «Українську релігієзнавчу енциклопедію» досі 
так і не опублікували. Укладачі енциклопедії не полишають 
оптимізму й сподіваються, що невдовзі видання побачить 

11Див.: https://ure-online.info/encyclopedia (переглянуто: 12.02.2021 р.).

https://ure-online.info/encyclopedia/
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світ. Найімовірніше, як припускає В.  Титаренко, «друкована 
версія енциклопедії складатиметься не з трьох томів і восьми 
тисяч гасел, а одного тому на три тисячі гасел, водночас вона 
зберігатиме відповідність тим якісним вимогам, які були за-
декларовані в основний період роботи над нею»  [37, с.  82]. 
Доки енциклопедія не вийшла друком, її статті не поспіша-
ють оприлюднювати в Інтернеті. Саме тому масив довідкової 
інформації на сайті «Української релігієзнавчої енциклопедії» 
становлять в основному статті «Релігієзнавчого словника» 
(близько 2000 гасел), опублікованого 1996 року.

Рис. 2.12.	Зображення	інтерфейсу	сайту	«Українська		
релігієзнавча	енциклопедія»	(сторінка	статті	про	цвінгліанство)

Зробимо також огляд енциклопедій, онлайн-версії 
яких розміщені на комерційних ресурсах, що монетизують-
ся за рахунок надання рекламних послуг. Користування ен-
циклопедіями безплатне, проте кожну сторінку сайту супро-
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воджують нав’язливі рекламні банери (так звана контекстна 
реклама від Google)12. Нічого поганого не вбачаємо в тому, що 
онлайн-енциклопедії можуть містити рекламу, зумовлену 
економічною доцільністю. Цю тенденцію можемо помітити 
на зарубіжних енциклопедичних сайтах, для яких реклама 
є джерелом фінансової підтримки й розвитку. Інша річ – ко-
мерційна непрозорість, коли не зазначено, куди йдуть при-
бутки від реклами, й немає жодної інформації про їхніх влас-
ників, а також про те, на яких правах розміщено довідковий 
матеріал, що монетизується. Постають логічні запитання: 
а чи доходять до академічних установ кошти від реклами і 
чи є домовленості про передавання установами авторських 
прав цим сайтам? Перше питання, між іншим, актуальне з 
погляду пошуку моделей фінансування енциклопедичних 
проєктів в Україні. Відомо, що телебачення є прибутковим 
медіа – воно «існує і розвивається за рахунок рекламних ма-
теріалів»  [38, c.  884]. А втім, немає жодних відомостей про 
прибутковість енциклопедичних онлайн-проєктів завдяки 
рекламним показам. 

Говорячи про комерційні ресурси, маємо на увазі такі 
пор тали, як «Словопедія» (http://slovopedia.org.ua) та «Лек си-
ка» (https://leksika.com.ua), що пропонують користуватися 
різними енциклопедіями та словниками, серед яких – акаде-
мічними. На цих порталах кожне енциклопедичне чи лекси-
кографічне джерело представлене у вигляді баз даних, тому 
доступ до статей відбувається шляхом пошуку за ключовими 
словами.

Електронну версію «Юридичної енциклопедії» розмі-
щено на порталі «Лексика»13 (рис.  2.13). Це 6-томне видання 
Інсти туту держави і права імені В. Корецького НАН Укра їни, 
що було опубліковане в 1998–2004 роках. Є джерелом знань про 
державу і право. Її вважають «першою юридичною енциклопе-
дією не лише в Україні, а й на пострадянському просторі» [39, 

12У нашому описі енциклопедій демонстраційний матеріал пода-
ємо без зображення рекламних блоків на відповідних сайтах.

13Див.: https://leksika.com.ua/legal (переглянуто: 12.02.2021 р.).

http://slovopedia.org.ua
https://leksika.com.ua
https://leksika.com.ua/legal
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с. 27]. Вихід цього видання підтвердив той факт, що українська 
наука, попри економічну кризу кінця 80–90-х років 20 ст., зали-
шилася спроможною виконувати великі проєкти енциклопе-
дичного характеру. Іншим досягненням творців «Юридичної 
енциклопедії», за словами С. Борчука, cтала її новизна: на від-
міну від попередніх українських енциклопедій, що з’являли-
ся в радянську добу, вона не мала чіткої ідео логічної прив’яз-
ки, що робило видання «конкурентоспроможним не лише на 
обмеженій території (в Радянському Союзі), а й на світовому 
рівні» [40, с. 346].

Рис. 2.13. Зображення	інтерфейсу	сайту	«Лексика»	в	розділі	
«Юридичної	енциклопедії»	(сторінка	статті	про	земську	реформу)

На сайті «Словопедія» розміщено електронну версію «Фі
лософського енциклопедичного словника»14 (рис. 2.14) – «пер-
шого в Україні енциклопедичного видання в галузі філосо-

14 Див.: http://slovopedia.org.ua/104/53392-0.html (переглянуто: 12.02.2021 р.).

http://slovopedia.org.ua/104/53392-0.html
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фії» [41, с.  19], виданого Інститутом філософії ім. Г. Сковороди 
НАН України в 2002 році. Фактично вперше в систематичному 
вигляді представлено великий масив української філософ-
ської думки, що зробило значний внесок у формування само-
бутньої української філософської культури. Поруч із цим слов-
ник містить знання про найважливіші явища, події, періо ди 
історико-філософського процесу, знайомить з визначними 
мислителями минулого й творчістю сучасних філософів.

Рис. 2.14.	Зображення	інтерфейсу	сайту	«Словопедія»	в	розділі	
«Філософського	енциклопедичного	словника»	(сторінка	статті		

про	абсолютну	істину)

Водночас від 2002 року характерними рисами сучасного 
світу стали «різкі загострення суперечностей між глобаліза-
цією і силами антиглобалізму, між стрімким прогресом кра-
їн-лідерів технологічного розвитку і технологічною відста-
лістю країн-аутсайдерів, між модернізацією, що формує нові 
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центри світового розвитку, і демодернізацією, що відкидає 
народи в архаїку доіндустріального укладу господарювання 
та соціальних відносин»  [42, с.  161]. Такі процеси і соціаль-
ні трансформації змінюють життя людини, її ставлення до 
довкілля і соціального світу. Все це вимагає нового якісно-
го філософського осмислення й, з одного боку, нині робить 
«Філософський енциклопедичний словник» неповним, а з ін-
шого – зумовлює потребу в якісно новому енциклопедичному 
виданні в галузі філософських наук. У цьому напрямі спробу 
осучаснити «Філософський енциклопедичний словник» не-
щодавно зроблено за участі фахівців Національного універ-
ситету «Львівська політехніка», які підготували навчальний 
енциклопедичний словник-довідник «Філософія: терміни, 
поняття» (Львів, 2020). Разом з тим поява цього словника- 
довідника певною мірою деактуалізує електронну версію 
«Філософського енциклопедичного словника», що підважує 
основні переваги електронної енциклопедистики як явища, 
адже маємо ситуацію, коли паперове енциклопедичне видан-
ня подає більш сучасне знання, ніж електронне.

Поруч із комерційними діють і некомерційні інтернет- 
портали (без реклами), що розміщують наукову й слов никово-
енциклопедичну літературу. Таким є сайт «Ізборник» (http://
izbornyk.org.ua), на якому представлено електронну версію 
лінгвістичної енциклопедії «Українська мова»15 (рис.  2.15)  – 
спільної праці Інституту мовознавства ім.  О.  Потебні НАН 
України та Інституту української мови НАН України. Сис-
тематизований звід відомостей про українську мову та україн-
ське мовознавство цією енциклопедією було створено вперше.

На жаль, сайт «Ізборник» подає лише 217 енциклопедич-
них статей (близько 11% від загального реєстру гасел) та кілька 
діалектологічних карт, тобто електронна версія цієї енцикло-
педії неповна. Немає також можливості скористатися пошу-
ком – є лише абеткова навігація. Отже, цей сегмент енцикло-
педичних статей, що подає сайт «Ізборник», не можна назва-
ти сучасною онлайн-енциклопедією, та все ж наявні енцикло-

15Див.: http://izbornyk.org.ua/ukrmova/um.htm (переглянуто: 12.02.2021 р.).

http://izbornyk.org.ua
http://izbornyk.org.ua
http://izbornyk.org.ua/ukrmova/um.htm


109109

РОЗДІЛ 2: Академічні онлайн-енциклопедії: їхнє місце і роль у розвитку ...

педичні матеріали є доступними для необмеженої кількості 
користувачів Інтернету. 

Енциклопедичні знання про українську мову відіграють 
велике значення в сучасному інформаційному середовищі. 
Тож їхня відповідність сучасним реаліям є необхідністю. Це 
розуміють і укладачі енциклопедії «Українська мова», зазна-
чаючи, що «постійне оновлення є невід’ємною рисою енци-
клопедичних видань, адже вони покликані відображати як 
динаміку самого об’єкта свого опису, так і еволюцію наукових 
знань про нього. 

Рис. 2.15.	Зображення	інтерфейсу	сайту	«Ізборник»	у	розділі		
енциклопедії	«Українська	мова»	(сторінка	статті		

про	правопис	П. Куліша)

Отже, перевидання енциклопедій має бути планомір-
ним процесом, незалежним від фінансової спроможності того 
чи іншого видавництва або наукової установи. Підготовка, 
видання та поширення енциклопедій і взагалі літератури на-
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вчального, інформаційно-довідкового, просвітницько-вихов-
ного типу потребують патронату держави, як юридичного, 
так і фінансово-організаційного. Авторський колектив, редак-
тори й видавці енциклопедії «Українська мова» щиро сподіва-
ються, що така світова практика підготовки та випуску енци-
клопедичних праць стане нормою і в Україні. Для духовного 
відродження нашого суспільства, утвердження української 
мови як мови державної, для піднесення ваги української 
мови та українського мовознавства у світовій спільноті по-
трібні систематичні знання про їхній стан, особливості роз-
витку, проблеми і здобутки. Енциклопедія “Українська мова” 
і виконує роль такого провідника, орієнтира у мовному світі 
для всіх, хто цікавиться українською мовою та українським 
мовознавством. Вона в доступній для будь-кого з читачів фор-
мі дає базові знання з широкого спектру мовних проблем, а 
завдяки їх системному впорядкуванню відкриває можливості 
для поповнення та поглиблення цих знань» [43, с.  53]. 

Це твердження Є.  Карпіловська висловила понад 10 ро-
ків тому, сподіваючись на перманентне оновлення й вихід 
друком нових видань енциклопедії. Треба сказати, що енцик-
лопедію перевидавали 3 рази, реагуючи на зміни об’єкта до-
слідження у вигляді виправлень і доповнень. Як зауважує 
С.  Борчук, три перевидання  – «це те, до чого не спромоглася 
жодна інша енциклопедія України» [44, с. 278]. З іншого боку, 
сподівання Є. Карпіловської нині могло б втілюватися в життя 
онлайн-версією енциклопедії, оскільки такий запит у суспіль-
стві, безумовно, існує. Розділ з її статтями на сайті «Ізборник», 
на жаль, цю функцію не забезпечує. Ситуація, яка склала-
ся, не задовольняє наукову спільноту, що підтверджує дум-
ка С.  Кульчицького: «Показати українську мову в її розвитку, 
проаналізувати походження слів, які перейшли в російську 
мову і стали частиною її словникового запасу» – вкрай важливе 
завдання сучасних українських енциклопедій [45, с.  47].

Останнє перевидання «Української мови» датовано 2007-м  
роком. Відтоді серед енциклопедичних новин зазначених 
вище наукових установ помічаємо відомості про підготов-
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ку в Інституті української мови НАН України енциклопедії 
«Українська стилістика», яка має «систематизувати лінгво-
стилістичний термінологічний апарат у сучасній науковій 
парадигмі, простежити зв’язок лінгвостилістики з теорією та 
історією літературної мови. Ця праця передбачає інтерпрета-
цію категорії стилю в контексті типології мовомислення, ви-
значення підпорядкованих йому понять, утвердження погля-
ду на історію літературної мови та її стилів як феноменів, що 
тісно пов’язані з філософією культури, розвитком національ-
ної свідомості»  [46, c.  13]. Чи матиме ця енциклопедія елек-
тронний вигляд, поки що невідомо. Очевидно, було б логічно 
застосувати модель підготовки онлайнової «Енциклопедії іс-
торії України», що, як ішлося вище, передбачає вміщення всіх 
наступних (майбутніх) енциклопедичних проєктів Інституту 
історії України НАН України до її електронного корпусу. Та 
для цього спочатку необхідно створити сучасну онлайн-енци-
клопедію «Українська мова».

Ще один енциклопедичний проєкт, над яким роботу роз-
почали в Інституті літератури ім. Т. Шевченка НАН України, – 
«Українська літературна енциклопедія» в 5-ти томах. За сло-
вами М. Жулинського, «це повинна бути енциклопедія, яка 
давала б якомога повніше уявлення про українську літера-
туру від давнини до сучасності, про всі періоди нашої націо-
нальної історії в контексті літературного розвитку, наводи-
ла б вичерпну інформацію про письменників, які творили 
в різні часи. Енциклопедія також має містити велику части-
ну теоретичного матеріалу, аналіз стилів, жанрів тощо»  [47, 
с.  44]. Нині дискутують щодо питання формату цієї енцикло-
педії. Початковий задум передбачає укладання паперового 
видання, а разом із ним  – електронної версії: «Маємо намір 
паралельно працювати над розробленням електронного ва-
ріанта енциклопедії, враховуючи при цьому досвід створення 
“Шевченківської енциклопедії”, “Енциклопедії історії Укра-
їни”, “Енциклопедії Сучасної України”» [там само]. Проте досі 
невідомо, якою буде електрон на версія – оцифрованою як ко-
пія друкованого видання чи мультимедійною базою як повно-
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цінна онлайн-енциклопедія. Л. Демська-Будзуляк вважає, що 
ця незрозумілість – недоречна й неприпустима, адже в сучас-
них реаліях готувати фундаментальні енциклопедії необхід-
но у вигляді онлайн-ресурсів: «Створення на належному рівні 
мультимедійної енциклопедичної бази української літерату-
ри із забезпеченням англомовної транслітерації реєстрових 
гасел дозволить не лише зафіксувати найбільші досягнення 
української літературознавчої науки, а й інтегрувати її у світо-
вий спільний інформаційний простір» [9, c. 42]. До того ж по-
ява «Української літературної енциклопедії» саме як мульти-
медійної електронної бази із власним сайтом та інтерфейсом, 
на думку дослідниці, «розв’язує коло проблем, пов’язаних із 
форматом та змістом енциклопедичних статей: для якого рів-
ня читача розраховані статті, який необхідний обсяг кожної 
з них, наскільки розлого висвітлювати ту чи іншу тему тощо. 
Під час укладання паперової енциклопедії з’ясування цих пи-
тань є першочерговим, бо впливає на обсяг та ціну видання. 
Якщо створювати електронну енциклопедію, то зникає й про-
блема формування реєстру. За правильного програмного за-
безпечення мультимедійна енциклопедія може існувати вже з 
першої сотні статей, згодом реєстр поступово розширювати-
меться. У цьому фахівцям можуть допомогти і читачі, оскіль-
ки електронний ресурс дає можливість відслідковувати, які 
теми й гасла є для них цікавими, і, відповідно, першочергово 
вводити їх до реєстру та створювати словникову статтю. Це 
полегшує і розширює межі функціонування мультимедійної 
енциклопедичної бази» [там само, c. 41].

***
Нині часто зауважують, що електронна енциклопедис-

тика певною мірою витісняє класичну з її традицією укладан-
ня багатотомних книжкових видань та лаконічним стилем 
представлення матеріалів (скорочення слів, дрібний шрифт, 
обмежений в кількості та розмірі іконографічний матеріал 
тощо). До того ж з’явилося багато нових енциклопедичних 
проєктів, що існують винятково в інформаційному просто-
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рі, тобто лише в мережі Інтернет. Таку тенденцію спричи-
нено прикметними рисами електронної енциклопедистики, 
що вигідно вирізняють її на тлі класичної енциклопедичної 
справи. Серед них – зручність у створенні енциклопедій (ви-
давці оптимізують свою роботу й економлять кошти на дру-
кові видань) та їх використанні (читачі використовують всі 
технічні можливості для пошуку, ознайомлення й засвоєння 
інформації, що забезпечує сучасний стан розвитку інтернет- 
технологій). 

Констатуємо, що, попри переваги електронного форма-
ту над паперовим, академічних онлайн-енциклопедій поки 
що зовсім не багато  – трохи менше 20% від загального перелі-
ку академічних енциклопедичних видань, що охоплює 60 по-
зицій. Та не потрібно складних розрахунків, щоб припустити, 
що невдовзі їхня кількість збільшиться. Цьому сприяє й за-
гальна інформатизація Національної академії наук, поклика-
на сприяти «підвищенню ефективності та якості проведення 
наукових досліджень у НАН України на основі впровадження 
у повсякденну діяльність установ сучасних інформаційно-ко-
мунікаційних комп’ютерних технологій» [48, с 54].

За окремими винятками, майже всі академічні енцикло-
педії, що представлені в Інтернеті, є здобутками науковців со-
ціогуманітарного циклу, які віддають належне розвитку елек-
тронної енциклопедистики, проте ставлення до паперових 
видань як до застарілої форми представлення енциклопедич-
них знань у них загалом відсутнє. Така ситуація узгоджується 
із загальними сучасними тенденціями в межах окреслених 
дисциплін: «Упродовж останнього десятиліття вчені в галу-
зі гуманітарних наук активно опановують та впроваджують 
нові цифрові методи в освітньому процесі та в дослідженнях, 
які ознаменували початок нового етапу розвитку інформа-
ційного суспільства: це  – підготовка електронних мультиме-
дійних наукових та навчальних видань; формування та дже-
релознавчий аналіз корпусів текстів; візуалізація, статистич-
ний та бібліометричний аналіз даних; створення баз даних 
і баз гуманітарних знань та електронних довідників; підго-
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товка інтерактивних цифрових карт, створення віртуальних 
гуманітарних проєктів та наукових співтовариств онлайн 
тощо» [49, с.  292].
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