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ЕНЦИКЛОПЕДÈСТИКА ІСТО-
РÈЧНА — напрям і сегмент ен-
циклопедичних студій і практик, 
предметні межі якого охоплю-
ють історичну науку як цілість 
в її фахово-дисциплінарному й 
проблемно-тематичному розмаїт-
ті, а також репрезентацію люд-
ської минувшини, теорії та мето - 
дології історії, актуальних і рет-
роспективних концептуальних 
пропозицій, наук. стратегій, тер-
мінології й дослідницького ін-
струментарію у світлі соціогу-
манітарного знання, зокрема в 
розрізі міждисциплінарних спо-
лучень та інтердисциплінарних 
обмінів і запозичень. За профілем 
і функціональним призначенням 
проєкти у сфері Е.і. поділяють-
ся на універсально-фахові (охоп-
люють усю царину істор. знан-
ня), фахово-дисциплінарні чи 
фахово-галузеві (вибрані дисцип-
ліни, фахові площини, предмет-
ні сфери), фахово-хронологічні 
(окремі епохи та періоди), уні- 
версально-хронологічні, персо-
нальні, біографічні, терміноло-
гічні, регіональні/краєзнавчі, па- 
м’яткознавчі, інституційні та ін. 
Крім того, вирізняють низку ен-
циклопедичних проєктів соціогу-
манітарного спрямування (напр., 
у царині шевченкознавства), що 
містять певні масиви гасел, які 
належать до Е.і.

Людська минувшина з різ-
ним ступенем повноти та прос-
то рово-хронологічного охоплен - 
ня репрезентована вже у перших 
проєктах універсальних/загаль - 
нодоступних енциклопедій 18 ст., 
як-от: «Encyclopédie ou Diction-
naire rai-sonné des sciences, des
arts et des métiers» за ред. Д.Дідро
й Ж.д’Аламбера (низку ста-
тей з історії написав Вольтер), 
«Encyclopedia Britannica» та ін. 
Важливу роль у становленні Е.і. 
відіграли етимологічні й тлумач-
ні словники, що репрезентували 
компендіуми відомостей про по-

ходження, циркуляцію, вжиток, 
значення та історію слів, а також 
географічно-стат. словники й ен-
циклопедії, в яких подавалася 
стисла чи більш розлога інформа-
ція про «просторову історію» — 
міст, м-к, населених пунктів, 
геогр. об’єктів тощо. Зазвичай 
перші словникові й енцикло-
педичні компендіуми 18—19 cт. 
з історії репрезентували синкре-
тичне сполучення з етнографією, 
міфологією, фольклористикою, 
побутовими описами, статис ти- 
кою, географією та ін. спорід-
неними сферами. Тривалий час 
Е.і. була представлена як неди-
ференційована складова великих 
нац. проєктів універсальних ен-
циклопедій або у вигляді син-
кретичних масивів лексикогра-
фічних, географічно-стат., соціо - 
гуманітарних та ін. компендіумів. 
Виокремлення і становлення Е.і. 
як самостійного, принаймні ав-
тономного, сегмента та напря-
му енциклопедичних практик і 
студій відбулося на межі 19 і 
20 ст. із подальшою дисциплі-
нарною диференціацією соціо - 
гуманітаристики та розвитком іс-
тор. науки, коли сформувалися 
структуровані потреби, зацікав-
лення та запити як професійної 
спільноти, так і різних категорій 
читачів у вирізненні, системати-
зації й укладанні фахових, навч., 
науково-популярних та ін. енцик- 
лопедичних компендіумів.

Формування укр. Е.і. відбу-
валося уповільнено з огляду на 
становище укр. соціогуманіта-
ристики в сегментованих культ. 
просторах імперій Габсбургів та 
Романових. Тож укр. інтелектуа- 
ли 19 — поч. 20 ст. здебільшо-
го були включені в інонац. ен-
циклопедичні проєкти. Напр., 
укр. історик М.Маркевич ще в 
1-й пол. 1830-х рр. працював над 
реалізацією проєкту «Большо-
го исторического, мифологичес-
кого, статистического, географи-

ческого и литературного словаря 
Российского государства», з об-
сягу якого опублікував невели-
кий фрагмент. Енциклопедич-
ні гасла О.Огоновського друкува-
лися в «Allgemeine Enzyklopädie 
der Wissenschaften und Künste» 
Й.Ерша і Й.Грубера, а Ф.Вовка — 
в «La Grande Encyclopédie». Низ-
ку статей істор. та соціогумані-
тарного спрямування, в т. ч. і про 
укр. минуле та тогочасних дія-
чів, за авторства А.Кримського, 
І.Лучицького, В.Науменка, М.Сум -
цова,    М.Туган-Барановського,    І.Фран-
ка й ін., вміщено в «Энцикло-
педическом словаре» Ф.Брок-
гауза й І.Єфрона. Низка гасел 
в «Энциклопедическом словаре 
Гранат» опублікували Б.Грінченко, 
М.Грушевський, С.О.Єфремов та 
ін. Гадають, що вперше сегмент 
нац. Е.і. було вирізнено в огля-
дових працях М.Грушевського 
«История украинского народа» 
та «Развитие украинских изуче-
ний в ХIХ веке и раскрытие в 
них основных вопросов украи-
новедения», видрукуваних у 1-му 
томі видання «Украинский народ в 
его прошлом и настоящем» (СПб., 
1914—16), що розглядають як 
одну з перших модерних укр. ен-
циклопедій.

Протягом 1920-х рр. станов-
лення укр. соціогуманітаристики 
надало потужного імпульсу ен-
циклопедичним проєктам і прак-
тикам, зокрема на теренах істор. 
науки. Однак нав’язана радяніза-
ція й реорганізація ВУАН (нині 
Національна академія наук Украї-
ни), репресивні кампанії проти
вчених, погром 1934 проєкту 
20-томної «Української радянської 
енциклопедії», в якій чимало міс-
ця відводилося історії України, 
призупинило оформлення Е.і. 
Галицький проєкт «Української 
загальної енциклопедії» (1930—35) 
репрезентував лише стислі відо-
мості про укр. історію та к-ру в 
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229межах формату універсальної ен-
циклопедії.

Ситуація змінилася лише піс-
ля Другої світової війни. 1948 в 
Києві поновили проєкт «Укра-
їнської радянської енциклопе-
дії», який набув реальних об-
рисів лише в серед. 1950-х рр., 
а на теренах укр. еміграції, зго-
дом — діаспори, розгорнувся 
масштабний проєкт «Енцикло-
педія українознавства». Змаган-
ня між республікансько-рад. та 
еміграційно-діаспорними проєк-
тами на ниві енциклопедистики 
спричинилося до оформлення іс-
тор. сегмента енциклопедичних 
студій і практик в УРСР у вигляді 
4-томної «Радянської енциклопе-
дії історії України» (К., 1969—72). 
«РЕІУ» як перша універсально-
фахова/загальноістор. енцикло-
педія була певним досягнен-
ням у становленні укр. Е.і., хоча 
й наслідувала канон «Советской 
исторической энциклопедии» 
(1961—76). Вперше було виок-
ремлено та впроваджено базо-
ві шари гасел про укр. минуле у 
вигляді окремого багатотомного 
видання, хоча й ідеологічно за-
ангажованого та прив’язаного до 
конструкта «історії Української 
РСР». На тих самих засадах було 
підготовлено першу краєзнавчу/
регіональну енциклопедію — «Іс-
торію міст і сіл Української РСР» 
(26 т. К., 1967—73; рос. версія 
про 18 областей — К., 1978—83). 
Крім того, в рамках підготовки 
до святкування 1500-річчя Ки-
єва було опубл. видання «Київ: 
енциклопедичний довідник» (К., 
1981), а також 3 перевидання ро-
сійськомовної версії цього довід-
ника (1982, 1985, 1986). Ще один 
проєкт з обсягу Е.і. був реалізова-
ний до ювілейної річниці Жовт-
невої революції 1917 — «Великий 
Жовтень і громадянська війна на 
Україні: енциклопедичний довід-
ник» (К., 1987). Значні пласти іс-
торичної інформації було подано 
й у першій персональній енцикло-
педії — «Шевченківський слов- 
ник» (К., 1976—78. Т. 1—2).

Новий етап укр. Е.і. розгор-
нувся на зламі рад. та пострад. 
доби, коли постали об’єктивні 
запити, потреби та зацікавлен-
ня щодо упорядкування, систе-
матизації й кодифікації всьо-
го діапазону соціогуманітарних 
знань про історію України та її 
студіювання, що опрацьовува-
лися в межах різних енцикло-
педичних проєктів. Протягом 

1990—2010-х рр. було опубл. низ-
ку видань у царині Е.і., в т. ч. ін-
ституційні енциклопедії: «Києво-
Могилянська академія в іменах: 
ХVII—ХVIII ст.» (К., 2001), «Нау-
кове товариство імені Шевченка: 
енциклопедія» (Київ; Львів; Тер-
нопіль, 2012—19. Т. 1—4, видання 
продовжується), «Острозька ака-
демія XVI—XVII століття: енци-
клопедія» (Острог, 2011); фахово-
галузеві, фахово-дисциплінарні 
та фахово-спеціалізовані: «Архео- 
логічне музейництво: енцикло-
педичний довідник» (К., 2010), 
«Архівна україніка в Канаді: 
довідник» (К., 2010), «Державні 
нагороди та нагороджені в Ук- 
раї ні: енциклопедичне видання» 
(К., 2014), «Енциклопедія некро-
полезнавства» (К., 2013), «Енцик- 
лопедія Трипільської цивіліза-
ції» (2 т., 3 кн., К., 2004), «Ен-
циклопедія української діяспори» 
(Нью-Йорк—Чікаґо—Мельборн, 
1995, 2009—12. Т. 1, 4.), «Істо-
рія війн і збройних конфліктів 
в Україні: енциклопедичний до-
відник» (К., 2004), «Мала енци-
клопедія етнодержавознавства» 
(К., 1996), «Рух опору в Украї-
ні 1960—1990: енциклопедичний 
довідник» (К., 2010), «Україн-
ська архівна енциклопедія» (К., 
2008), «Українське козацтво: ма- 
ла енциклопедія» (Київ; Запоріж-
жя, 2006); пам’яткознавчі — «Ви-
значні пам’ятки Києва: енцикло-
педичний довідник» (К., 2005), 
«Енциклопедія пам’яток» (елек-
тронний ресурс, автор О.Па- 
насюк: http://encyclosights.com) 
та ін.; регіональні/краєзнавчі — 
«Володимир-Волинська енцикло-
педія» (Луцьк, 2014), «Донетчина = 
Donetsk region: энциклопедия» 
(К.; Луганск, 2013), «Енцикло-
педичний словник Лемківщини» 
(Львів, 2013), «Енциклопедичний 
словник Теребовлянщини» (Тер-
нопіль, 2014), «Енциклопедія Іч- 
нянщини: 10 тисяч статей, до-
відок, документів, ілюстрацій: 
довідник» (К., 2014), «Енцикло-
педія Коломийщини» (14 т. Ко-
ломия, 1996—2007), «Енцикло-
педія Криворіжжя» (2 т. Кривий 
Ріг, 2005), «Енциклопедія Льво-
ва» (4 т. Львів, 2007—12), «Івано- 
Франківськ: енциклопедичний 
словник» (Івано-Франківськ, 
2010), «Історична енциклопедія 
Криворіжжя» (2 кн. Кривий Ріг, 
2007—09), «Київ: історико-біо-
графічний енциклопедичний до-
відник» (К., 2007), «Крымскота- 
тарская энциклопедия» (2 т. 
Симферополь, 1993—95), «Ма-

лая энциклопедия Киевской 
старины» (К., 2002 та 2005), «Ма-
лий енциклопедичний словник 
Корсунщини» (2 т. Корсунь-
Шевченківський, 2004), «Ми-
колаївщина: історія, факти, лю- 
ди: короткий енциклопедичний 
словник-довідник» (Одеса, 2012), 
«Місто і люди: Єлисаветград—Кі-
ровоград, 1754—2004: ілюстрова-
на енциклопедія» (Кіровоград, 
2004), «Полтавщина: енцикло-
педичний довідник» (К., 1992), 
«Полтавіка: Полтавська енцик- 
лопедія» (в 12-ти томах. Полта-
ва, 2009—17; Т. 6, 9, 12, видан-
ня продовжується); «Прилуччи-
на: енциклопедичний довідник» 
(Ніжин, 2007), «Тернопільський 
енциклопедичний словник» (4 т. 
Тернопіль, 2004—10), «Терно-
пільщина: історія міст і сіл» (3 т. 
Тернопіль, 2014), «Черкащина: 
універсальна енциклопедія» (К., 
2010), «Чернігівщина: енцикло-
педичний довідник» (К., 1990), 
«Энциклопедия крымских древ-
ностей: археологический словарь 
Крыма» (К., 2006); біографічні — 
дві книги енциклопедичного 
довідника П.Содоля «Українська 
повстанська армія: 1943—1949» 
(Нью-Йорк, 1994—1995), «Дія-
чі історії, науки і культури За-
карпаття: малий енциклопедич-
ний словник» (Ужгород, 1997), 
«Дослідники археології Украї-
ни: ециклопедичний словник-
довідник» (Чернігів, 1997), «Ен - 
циклопедія Закарпаття: визнач- 
ні особи ХХ століття» (Ужгород, 
2007), «Жінки України: біогра-
фічний енциклопедичний слов-
ник» (К., 2001), «Історична нау-
ка у Національній академії наук 
України в особах: енциклопе-
дичний довідник» (К., 2018), 
«Київ: історико-біографічний ен-
циклопедичний довідник» (К., 
2007), «Николаевцы. 1789—1999: 
энциклопедический словарь: 2000 
персоналий, 1500 портретов и 
иллюстраций» (Николаев, 1999), 
«Новітня історія України “Нові 
імена: Львівщина та львів’яни”: 
історико-біографічний енцикло- 
педичний довідник»» (Львів, 
2004. Вип. 1), «Одеські історики: 
енциклопедичне видання» (Оде-
са, 2009), «Сумщина в іменах: ен-
циклопедичний довідник» (Суми, 
2003), «Українська журналісти-
ка в іменах: матеріали до енцик- 
лопедичного словника» (Львів, 
1994—2013. Вип. 1—20), «Укра-
їнці Австралії: енциклопедичний 
довідник» (Сідней, 2001), «Шев-
ченківські лауреати 1962—2012: 

ЕНЦИКЛОПЕДИСТ



230 енциклопедичний довідник» (К., 
2012); персональні — «Микола 
Костомаров: віхи життя і твор-
чості: енциклопедичний довід-
ник» (К., 2005), «Шевченківська 
енциклопедія» (6 т. К., 2012—15), 
«Франківська енциклопедія» (у 
7-ми томах. Львів, 2016. Т. 1: 
A—Ж; видання продовжується) 
та ін. В мережі Інтернет розмі-
щено зведений енциклопедич-
ний довідник про учасників укр. 
визвол. змагань «Енциклопедія 
ОУН—УПА» (http://oun-upa.na- 
tional.org.ua/encyclopaedia).

Окреме місце в Е.і. серед 
пам’яткознавчих видань посідає 
«Звід пам’яток історії та культури 
України: енциклопедичне видан-
ня» (див. «Звід пам’яток історії 
та культури України»; видається 
від 1999, заплановано 28 томів), 
яке репрезентує розлогі шари га-
сел, присвячені осн. пам’яткам 
археології, історії, арх-ри та міс-
тобудування, монументально-
го мист-ва в Україні у світлі 
соціально-екон. і культ. транс-
формацій у контексті нац. історії.

У 2000-х рр. до Е.і. ввійшли 
й електронні та мультимедійні 
енциклопедії, зокрема видання 
«Київ: історична енциклопедія» 
(К., 3Media, 2000; 2002).

Засадничим для української 
Е.і. став проєкт універсально-
фахової енциклопедії «Енцикло-
педія історії України» («ЕІУ»). 
Первісно цю нішу заповнювали 
такі довідкові видання, як «До-
відник з історії України» (у 3-х 
томах. К., 1993), «Малий словник 
історії України» (К., 1997), «Іс-
торія України: А—Я: енциклопе-
дичний довідник» (К., 2008). По-
чаткову основу конструкції «ЕІУ» 
(2003—13, 10 т., понад 11 тис. 
гасел) склало єдине й універсаль-
не електронне «древо гасел», роз-
роблене на основі багатоцільо во- 
 го евристичного пошуку та си - 
стематизації істор. знання за низ-
кою просторово-хронологічних 
сегментів історії України, а також 
напрямів, дисциплін і галузей іс-
тор. науки. Провідний рефрен був 
скерований на об’єктивістське 
подання (подання фактів, подій, 
явищ, процесів із мінімумом по-
яснень і оцінок) історії України 
у межах проєкту «ЕІУ», котрий 
первісно планувався як 5-том-
ник. Однак до наук. обігу ввій-
шли величезні обсяги й шари но- 
вітнього фактографічного матеріа- 
лу, зумовлені «архівною револю-
цією» на межі 1980-х і 1990-х рр. 
Істотно зросла кількість персона-

лій та термінів, що вводилися до 
універсально-фахової енцикло-
педії з історії України. Протягом 
2000-х рр. на повний голос заяви-
ли про себе новітні епістемологіч-
ні взірці, дослідницькі стратегії, 
інструментальні та концептуаль-
ні новації у світлі антропологіч- 
ної, культурологічної, постмодер - 
ністської та ін. парадигм соціо-
гуманітарного знання. На цьому 
ґрунті розгорнулося кардинальне 
переформатування проєкту «ЕІУ» 
із 5-томника на 8-томник, зго-
дом — 10-томник.

Нині проєкт «ЕІУ» перейшов 
у нову фазу. Опубліковано 1-шу 
та 2-гу книги спеціалізованого 
тому «Україна—українці» (К., 
2018—19), що репрезентують се-
рію своєрідних енциклопедичних 
наративів, які подають генера-
лізуючу й узагальнюючу палітру 
істор. знання щодо України, 
а також блок гасел на літеру «У» 
(понад 400) звичного форма-
ту. Готуються до друку кілька 
книг додаткового тому «ЕІУ», 
що мають заповнити виявле-
ні фактографічні лакуни та ввес-
ти в наук. обіг актуальні відо-
мості, передусім про події новіт-
ньої історії від 2014. Розпоча то 
перехід від книжкового (папе-
рового) до цифрового, онлайн- 
формату «ЕІУ», попри хроніч-
ний брак фінансових і матеріаль-
них ресурсів. Ще однією важли-
вою рисою проєкту «ЕІУ» стала 
поява супутніх або похідних про-
єктів на ниві істор. енциклопе-
дистики, які пропонують додат-
кові масиви гасел до предметних, 
хронологічних і тематичних зрізів 
нац. минулого. Нині вже йдеть-
ся про створення цілої родини 
спец. фахових істор. енциклопе-
дій, присвячених окремим пе-
ріодам, епохам чи певним сег-
ментам історії України. Деякі з 
таких енциклопедій видані у по-
передніх робочих форматах, зо-
крема словник-довідник «Украї-
на в міжнародних відносинах» 
(2009—16, 6 вип.). Певні проєк-
ти опрацьовані й видані окре-
мими книжками, а саме: «Ен-
циклопедія Голодомору» (Дро-
гобич, 2018). Розгорнулася під-
готовка таких видань, як «Друга 
світова війна: Україна: енцикло-
педія» й «Енциклопедія історії 
Української революції 1917—1921 
років». Значні обсяги та масиви 
гасел істор. і соціогуманітарного 
змісту подані в нац. проєктах уні-
версальних енциклопедій, напр.: 
«Енциклопедія сучасної України» 

(станом на грудень 2020 видано 
22 томи) і «Велика українська ен-
циклопедія» (станом на жовтень 
2020 видано 1-й т. і підготовлено 
кілька наступних томів).

Літ.: Маркевич  Н. Отрывок из 
Большого исторического, мифологи
ческого, статистического, географи 
ческого и литературного словаря Рос
сийского государства. М., 1836; Кауф -
ман  И.М. Русские биографические и 
биобиблиографические словари. М., 
1955; Кубійович  В.,  Маркусь  В. Дві 
українські енциклопедії. [New York], 
1961; Черниш  Н.І. Українська енци
клопедична справа: історія розвитку, 
теоретичні засади підготовки видань. 
Львів, 1998; Борчук С. Українська ен
циклопедистична традиція ХХ ст.: 
проекти, виконавці, перспективи до
слідження. ІваноФранківськ, 2014; 
Смолій  В.А.,  Боряк  Г.В. «Енциклопе
дія історії України» та сучасна укра
їнська енциклопедистика. УІЖ, 2014, 
№ 4; Смолій В.А., Боряк Г.В. Сучасна 
історична енциклопедистика: здобут
ки і перспективи розвитку. «Вісник 
НАН України», 2015, № 3; Україн
ські електронні та паперові енцикло
педичні видання: основні здобутки й 
перспективи. К., 2015; Наукові засади 
та теоретикометодологічні принци
пи створення сучасних енциклопедій. 
К., 2015; Словник енциклопедії історії 
Української революції 1917—1921 ро
ків. К., 2019; Енциклопедії як глокаль
ні медії. К., 2020.

О.В. Ясь.

ЕПІСТЕМОЛÎГІЯ ІСТОРÈЧ-
НА — див. Пізнання історичне.

ЕПІФÀНІЙ, Єпіфаній (у миру —
Думенко Сергій Петрович; 
н. 03.02.1979) — церк. діяч, митро-
полит Київ. і всієї України, пред-
стоятель Правосл. церкви Украї-
ни. Д-р богослов’я (2012), проф. 
(2013). Н. в с. Вовкове (нині село 
Березівського р-ну Одес. обл.), 
дитинство провів у с. Стара Жа-
дова (нині село Чернів. р-ну Чер-
нів. обл.). 1996—99 навч. в Київ. 
духовній семінарії; 1999—2003 — 
у Київ. духовній академії. 2003 
захистив дис. «Формування цер-
ковно-канонічних збірників у До - 
нікейський період та їх харак те-
ристика», отримав ступінь канд. 
богослов’я.

2003—05 працював секрета- 
рем-референтом Рівнен. єпархі-
ального управління (УПЦ КП) й 
особистим секретарем митропо-
лита Рівнен. та Острозького Да-
ниїла (Чокалюка). Водночас ви-
кладав у Рівнен. духовній семіна-
рії. 2006—07 стажувався на філос. 
ф-ті Афінського ун-ту. З 2007 ви-
кладав у Київ. правосл. богослов-
ській академії, з 2008 — доцент, 

ЕПІСТЕМОЛОГІЯ

Епіфаній (Думенко).
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