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Видавнича справа

АКАДЕМІЧНІ КНИЖКОВІ СЕРІЇ 

Одним із традиційних видів книгови-
дань, який не втратив своєї актуаль-

ності й сьогодні, є книжкові серії, тобто 
видання під однією назвою. Це зумовлено 
тим, що книги із серії — монографічні чи 
складені твори — концептуально і тематич-
но поєднані.

Крім того, об’єднання видань під спіль-
ною назвою дає змогу не розпорошувати 
окремі книги по бібліотечних фондах, 
спрощує пошук інформації. Водночас 
книжкова серія, на відміну від періодич-
ного видання, не має чіткої періодизації, у 
ній не регламентовані склад і обсяг окре-
мих книг, вона не потребує реєстрації як 
друкований засіб масової інформації. Це 
дозволяє видавати в межах серій як моно-
графії, так і збірники наукових праць, ком-
понуючи їх за потребою установи-видавця. 
У межах серії можна видавати наукову, до-
відкову, енциклопедичну, науково-по пу ляр-
ну літературу, словники, збірники науко-
вих праць тощо.

Видання книжкових серій у Національ-
ній академії наук України регламентоване 
«Положенням про книжкові серії Націо-
нальної академії наук України», розробле-
ним Науково-видавничою радою НАН 
України і затвердженим відповідним рі-
шенням Президії НАН України у 2005 році. 
Положення встановлює порядок започат-
кування, реєстрації, видання, реорганізації 
та припинення випуску книжкових серій 
Національної академії наук України.

Згідно зі згаданим Положенням, зважаю-
чи на зручність і популярність такої форми 
систематизації наукових видань та з метою 
заохочення працівників наукових установ 
до розроблення концепцій спеціалізованих 
книжкових серій, Науково-видавнича рада 
НАН України запропонувала запровадити 
їх паспортизацію, тобто офіційну реєстра-
цію кожної книжкової серії відповідно до 
поданого майбутнім видавцем клопотання. 
Основою для такого підходу слугувала Ін-
струкція про надання міжнародного стан-
дартного книжкового коду (ISBN), яка ви-
магає присвоєння кожній книжковій серії 
додаткового номера — серійного, що має 
бути зазначений на кожному випуску із се-
рії перед індивідуальним книжковим ко-
дом конкретного випуску. Принагідно за-
значимо, що Книжкова палата України іме-
ні Івана Федорова аналогічної реєстрації 
книжкових серій в обов’язковому порядку 
не здійснює, проте позитивно оцінила нашу 
ініціативу.

Отже, книжкова серія НАН України — 
це неперіодичне книжкове видання одно-
типного оформлення, яке вміщує сукуп-
ність томів, об’єднаних спільним заду-
мом, тематикою, цільовим або читацьким 
призначенням, що виходять під загаль-
ною назвою і започатковані за ініціати-
вою Національної академії наук України, 
Відділень НАН України, наукових уста-
нов і регіональних наукових центрів НАН 
України.
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Книжкова серія складається з нумерова-
них або датованих випусків, може бути від-
критою — з невизначеною кількістю випус-
ків і тривалістю виходу (продовжувана) — 
або закритою — обмеженою певним про-
міжком часу або кількістю випусків (біб  ліо-
тека).

Відповідно до Положення, кожна книж-
кова серія може й зобов’язана одержати 
власний паспорт та в процесі видання запо-
внювати додаток до паспорта, щороку звіту-
ючи Науково-видавничій раді НАН Украї-
ни про вихід випусків із серії. Зразки заяви 
на реєстрацію книжкової серії, її паспорта та 
додатка до нього також розроблені Науково-
видавничою радою НАН України і затвер-
джені рішенням Президії НАН України. 
Так, у заяві повинні бути зазначені вид, 
структура, особливості оформлення, про-
грамні цілі, передбачувана читацька аудито-
рія та концептуальне обґрунтування серії.

За предметно-тематичними ознаками 
книжкові серії поділяють на три катего-
рії: загальнонаукову, галузеву і вузькоспе-
ціальну.

Для започаткування вузькоспеціальної 
книжкової серії НАН України заяву на реє-
страцію, підписану директором установи, 
що виступає з ініціативою про видання 
книжкової серії, після ухвали Вченої ради, 
яка призначає головного редактора і редак-
ційну колегію серії, подають до Науково-
видавничої ради НАН України.

Щодо започаткування галузевої серії рі-
шення приймають відповідні Відділення 
наук НАН України, а загальнонаукової — 
Президія НАН України.

Сьогодні установи Національної акаде-
мії наук України видають 64 книжкові се-
рії, у межах яких на сьогодні побачило світ 
майже 800 книг та збірників. Найдавніши-
ми серед них є «Наукові записки Держав-
ного природознавчого музею» (1951), «Фа-
уна України» (1956), «Біобібліографія вче-
них України» (1968).

Станом на червень 2008 року паспорти-
зовано 40 серій, дві серії завершені — «Іс-
торичні зошити» та «Українські історики». 
Ще дві вузькоспеціальні серії — «Записки 
Львівської наукової бібліотеки ім. В. Сте-
фаника. Збірник наукових праць» і «Збір-
ник праць науково-дослідного центру пері-
одики» — зареєстровані як друковані засо-
би масової інформації, тобто стали періо-
дичними виданнями, одним із засновників 
яких є Національна академія наук України.

Серед паспортизованих книжкових серій 
до загальнонаукових належать три: «Біобіб-
ліографія вчених України», «Бібліотека ук-
раїнської літератури» і «Президенти Ака-
демії наук України», у межах яких видано 
понад 200 книг. Найчисленнішою є серія 
«Біобібліографія вчених України» — біль-
ше як 150 видань побачило світ у межах 
цієї серії, головним завданням якої є ви-
світлення етапів наукового і творчого шля-
ху, наукових здобутків, наукової і творчої 
спадщини видатних учених — передовсім 
дійсних членів Національної академії наук 
України. У серії «Бібліотека української лі-
тератури» на сьогодні видано 61 книгу тво-
рів видатних українських письменників 
різних століть. Серію «Президенти Акаде-
мії наук України» започатковано нещодав-
но — у 2006 році. Відкрила її книга «Воло-
димир Вернадський і Академія» (автори — 
К. М. Ситник, В. В. Шмиговська), підгото-
вана Комісією з розроблення наукової 
спадщини В. І. Вернадського.

До галузевих належать 12 книжкових се-
рій: «Задачі та методи: математика, механі-
ка, кібернетика», «Літературознавчі обрії. 
Праці молодих учених», «Наукові записки 
Державного природознавчого музею», «Нау-
кові записки Інституту політичних та етно-
національних досліджень ім. І. Ф. Кураса», 
«Проблеми регіонального розвитку», «Про-
дуктивні сили України», «Регіони: моніто-
ринг, прогнози, моделі», «Состояние и 
перспективы развития функциональных 
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материалов для науки и техники», «Сучас-
ні проблеми океанології», «Транскордонне 
співробітництво», «Фауна України», «Эко-
номика промышленности». У межах цих 
серій видано загалом 182 книги.

До вузькоспеціальних паспортизованих 
книжкових серій належать 25 — «Антоло-
гія творчих досягнень», «Безпека атомних 
станцій», «Библиотеки национальных ака-
демий наук: проблемы функционирования, 
тенденции развития», «Бібліографічна се-

рія», «Генеалогічні записки Українського 
геральдичного товариства», «Геологічне се-
редовище антропогенної екосистеми», «Гео-
хімія та рудоутворення», «Джерела україн-
ської біографістики у фондах НБУВ», «Ді-
алектологічна скриня», «Діалектологічні 
студії», «Книга в Україні. 1861–1917. Ма-
теріали до репертуару української книги», 
«Лексикографічний бюлетень», «Літера-
турні пам’ятки», «Літературознавчі студії», 
«Матеріали до українського біографічного 
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Книжкові серії, які вийшли у Відділеннях НАН України
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словника», «Мислителі української діа-
спори», «Наукові колекції Державного 
при родознавчого музею», «Наукові праці 
НБУВ», «Релігійна свобода», «Рукописна 
та книжкова спадщина України», «Слов-
ник української мови XVI — першої поло-
вини XVII ст.», «Україна: хроніка ХХ сто-
ліття», «Українська біографістика», «Укра-
їнська історична та діалектна лексика», 
«Фізико-технічні проблеми гірничого ви-
робництва», «Фізичні методи та засоби 
контролю сере довищ матеріалів та виро-
бів», «Франкознавча серія». У межах цих 
серій видано 227 книг.

Книжкові серії. які вийшли у Відділен-
нях наук НАН України, показано на ри-
сунку, з якого видно, що майже половина 
паспортизованих галузевих і вузькоспеці-
альних серій, а також виданих у їхніх ме-
жах книг припадає на Відділення історії, 
філософії і права НАН України. Безсумнів-
ним лідером за кількістю серій НАН Украї-
ни є Національна бібліотека України іме ні 
В. І. Вернадського — 7 серій, започаткова-
ні в різні роки — від 1993 до 2006. По чо-
тири паспортизовані вузькоспеціальні се-
рії належить Інституту українознавства 
ім. І. Кри п’якевича та Львівському відді-
ленню Інституту літератури ім. Т.Г. Шев-
ченка. Три серії галузевого рівня започат-
кував у 2007 р. Інститут регіональних до-
сліджень і випустив у їхніх межах 5 книг. 

По дві серії видають відділення релігіє-
знавства Інституту філософії ім. Г.С. Ско-
вороди та Державний природознавчий му-
зей.

Більшість інститутів започатковує по 
од ній серії — Інститут прикладної механі-
ки і математики, Інститут фізики гірни-
чих процесів, відділення морської геології 
та осадкового рудоутворення Національно-
го нау ко во-природничого музею, Інститут 
гео хімії, мінералогії та рудоутворення 
ім. М.П. Се мененка, Фізико-механічний 
ін ститут ім. Г.В. Карпенко, ДНУ НТК «Ін-

ститут монокристалів», Інститут проблем 
безпеки атомних станцій, Інститут світо-
вої економіки та міжнародних відносин, 
Рада з вивчення продуктивних сил Украї-
ни, Інститут економіки промисловості, Ін-
ститут української археографії та джере-
лознавства ім. М. С. Грушевського, Інсти-
тут історії України, Інститут політичних та 
етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кура-
са, Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка, 
Інститут української мови.

На сьогодні в процесі паспортизації пе-
ребувають ще три книжкові серії: одна за-
гальнонаукова — «Бібліотека школяра» 
(НВП «Видавництво «Наукова думка»), 
одна галузева — «Реєстр імен Українсько-
го біографічного словника. Робочі зоши-
ти» (Національна бібліотека України іме-
ні В. І. Вернадського) та одна вузькоспеці-
альна — «Бюлетень українського центру 
визначення параметрів обертання Землі» 
(Головна астрономічна обсерваторія).

Найбільшими за кількістю випусків 
серед галузевих і вузькоспеціальних є 
серії «Наукові записки Інституту полі-
тичних та етнонаціональних досліджень 
ім. І.Ф. Кураса» (37 випусків), «Геохімія 
та рудоутворення» (Інститут геохімії, мі-
нералогії та рудоутворення ім. М.П. Семе-
ненка, 25 випусків), «Состояние и пер-
спективы развития функциональных ма-
териалов для науки и техники» (ДНУ 
НТК «Інститут монокристалів») та «Нау-
кові записки Державного природознавчо-
го музею» (по 23 випуски), «Наукові пра-
ці Національної бібліотеки України імені 
В. І. Вернадського» (20 випусків).

Єдиним представником закритих серій, 
тобто бібліотек, є серія Інституту історії 
України «Україна: хроніка ХХ століття». 
Від 2004 р. Інститут історії України НАН 
України розгорнув великий дослідницький 
проект «Україна: хроніка подій ХХ століт-
тя». Підготовані до друку рукописи вихо-
дять у світ окремими частинами, по роках 
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або групах років. У цих книгах день за днем 
відтворено події суспільно-політичного, 
економічного, культурного, релігійного і 
повсякденного життя українського суспіль-
ства. Побачили світ 19 випусків, що охо-
плюють періоди 1911–1916, 1918–1922, 
1925, 1928–1929, 1939, 1941–2000 років. 
Біб ліотека завершиться, коли буде опра-
цьовано матеріал, що охоплюватиме події 
всього минулого століття.

Окремо слід відзначити єдину науково-
популярну книжкову серію Національної 
академії наук України, видання якої здій-
снює Видавничий дім «Академперіодика» 
НАН України в межах виконання держав-
ного замовлення на випуск друкованої про-
дукції. Започаткована 2005 року на сьогод-
ні ця серія нараховує 8 книг: «Ботанічні зо-
шити або дванадцять подорожей у світ рос-
лин» (К. М. Ситник, В. С. Галузинська), 
«Радиоволны рассказывают о Вселенной» 

(С. Я. Брауде, В. М. Конторович), «Вітамі-
ни в здоров’ї людини» (Ю. М. Пархоменко, 
Г. В. Донченко), «Про хіміків» (Г. О. Ков-
тун), «Хіміки жартують...» (Г. О. Ковтун), 
«От Урала до Карпат» (І. К. Латиш), «Мі-
сячна одіссея» (за ред. Я. С. Яцкова), «Сер-
гій Виноградський — передовий мікробіо-
лог світу» (Є. Рослицький).

На завершення цього короткого екскур-
су книжковими серіями Національної ака-
демії наук України зазначимо, що всі згада-
ні тут нормативні документи й інформацію 
про всі книжкові серії НАН України можна 
одержати на веб-сторінці Науково-ви дав-
ничої ради НАН України за адресою www.
publications.nas.gov.ua.
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