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Перехід до інформаційного суспільства торкнувся усіх сфер людської 
діяльності. Фундаментальна зміна парадигми розвитку суспільства 

вимагає вивчення нових аспектів взаємодії людини і природи у 
наукових розвідках. Особливого значення у цих умовах набуває 

комплекс соціально-гуманітарних наук, провідною з яких є соціологія.

Пропонована добірка актуальних видань з проблем розвитку та 
функціонування інформаційного суспільства і векторів його взаємодії з 

навколишнім середовищем знайомить з сучасними дослідженнями 
провідних соціологів, орієнтованими на принципові зміни у 

суспільному розвитку людства, пов’язаними зі становленням і 
розвитком інформаційного суспільства.



Бек У. Общество риска. На пути к 
другому модерну / У. Бек. – Москва : 
Прогресс-Традиция, 2000. – 384 с. –
Режим доступу : 
http://royallib.com/book/bek_ulrih/obshc
hestvo_riska_na_puti_k_drugomu_moder
nu.html
Книгу одного з провідних дослідників модерну 
професора соціології Мюнхенського 
університету Ульріха Бека присвячено 
критичному розгляду поточного стану 
індустріальної цивілізації і перспектив, які 
очікують людство на порозі чергового 
цивілізаційного зламу. «Общество риска» –
книга-попередження, яка поєднує в собі 
точність діагностики із розумінням 
невідворотності того, що відбувається. Її 
головна думка: модернізація розмиває контури 
індустріального суспільства, в надрах якого 
народжується інша модель сучасного світу, яку 
дослідник називає «суспільством ризику».

http://royallib.com/book/bek_ulrih/obshchestvo_riska_na_puti_k_drugomu_modernu.html


316.3
Г 46    Гидденс Э. Устроение общества. 

Очерк теории структурации 
/ Э. Гидденс. – Москва : 
Академический Проект, 2005. – 528 с. 
– (Концепция).
Книга одного з найбільш читаних і 
цитованих соціальних теоретиків сучасності 
є (у тому числі і на думку самого Е. Гідденса) 
найбільш вдалою його спробою викласти 
оригінальну авторську соціологічну теорію –
теорію структурації, на основі якої автор 
перероблює базові засади соціологічного 
аналізу. Мета пропонованої  праці –
проаналізувати сутність взаємозв’язків 
сучасного суспільства, а також забезпечити 
концептуальну основу їх осмислення.
Для соціологів-фахівців, студентів 
соціологічних факультетів, а також для всіх, 
хто цікавиться проблемами розвитку і 
становлення сучасного суспільства.



504.03
Г 93    Губарець В. В. Світ, який не 

повинен загинути. Людина і 
довкілля: сучасний аспект 
/ В. В. Губарець, І. А. Падалка. –
Київ : Техніка, 2009. – 320 с.
У пропонованому виданні викладено 
найважливіші аспекти сучасного 
стану навколишнього природного 
середовища, показано суть процесів 
боротьби та збереження довкілля в 
Україні. По-науковому точно й 
публіцистично розповідається про 
причини інтенсивного забруднення 
атмосфери, наголошується на 
проблемах чистого повітря, питної 
води, якості грунтів, зелених масивів, 
невиправданому зникненні малих 
річок, болот тощо.



Кастельс М. Информационная эпоха: 
экономика, общество и культура : 
монография / М. Кастельс. – Москва : ГУ 
ВШЭ, 2000. – 608 с. – Режим доступу : 
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit
/kastel/index.php
Монографію присвячено всебічному аналізу 
фундаментальних цивілізаційних процесів, що 
виникли завдяки принципово новій ролі, яку 
почали відігравати у сучасному світі 
інформаційні технології. Висновки автора 
ґрунтуються не тільки на аналізі даних 
міжнародних статистичних досліджень, 
вторинному аналізі економічних і соціологічних 
досліджень інших науковців, але й на його 
власних масштабних розвідках. М. Кастельс 
проводив дослідження у США, Японії, на Тайвані, 
у Південній Кореї, Гонконзі, Китаї, Західній 
Європі (Англії, Франції), Росії (особливо у 
Академмістечках Сибіру і Підмосков’я). 
Результатом цих досліджень стала цілісна теорія, 
яка дозволяє оцінити фундаментальні наслідки 
впливу революції в інформаційних технологіях, 
яка охоплює все сфери людської діяльності, на 
сучасний світ.

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/kastel/index.php


316.7(07)
Л 68    Лобанова А. С. Соціологія 

культури : навч. посіб. для студ. ВНЗ
/ А. С. Лобанова, І. В. Грабовець, 
Л. В. Кучерявенко. – Кривий Ріг : 
Видававничий дім, 2010. – 131 с.
Посібник містить найбільш важливі 
категорії та поняття, знання яких є 
необхідним для успішного засвоєння 
студентами змісту соціології культури як 
спеціальної соціологічної теорії й водночас 
навчальної дисципліни.
У посібнику представлено програму 
вивчення курсу, практичні завдання, плани 
самостійної роботи, подано тези до лекцій з 
усіх тем, методичні рекомендації до 
написання рефератів і доповідей, 
пропонується словник основних термінів і 
персоналій. Посібник рекомендується 
студентам, викладачам, фахівцям у галузі 
соціології та культурології.



316.77
М 32    Масс-медиа и гражданское общество : 

монография / под ред. А. М. Холода, 
А. Бартошек, А. Лобановой [и др.]. –
Кривой Рог : Международный 
исследовательский центр «Человек: язык, 
культура, познание», 2008. – 227 с.
Монографію присвячено проблемам методології 
аналізу взаємозв’язку мас-медіа та 
громадянського суспільства.
Розглянуто методологічні основи процесу 
функціонування діади «громадянське 
суспільство – мас-медіа». Проаналізовано 
психолінгвістичний аспект проблем 
взаємозв’язку мас-медіа і громадянського 
суспільства. Вивчено теоретичний аспект 
функцій мас-медіа. Запропоновано погляд на 
громадянське суспільство та мас-медіа з боку 
держави, регіонів і професійних союзів у 
медійному дискурсі.
Книгу розраховано на соціологів, психолінгвістів, 
медіазнавців і фахівців із соціальних 
комунікацій.



02:004
Н 35    Національний інформаційний комплекс і 

його роль у глобальному інформаційному 
просторі : монографія 
/ О. С. Онищенко, В. М. Горовий, 
В. І. Попик [та ін.]; НАН України, Нац. б-ка
України ім. В. І. Вернадського.– Київ, 2014. –
218 с.
У монографії розглянуто загальні тенденції процесу 
виробництва, комплектування, організації 
зберігання нових, введення у суспільний обіг і 
ефективного використання наявних в 
інформаційних фондах ресурсів в інтересах 
національного розвитку, формування, таким чином, 
загальнонаціонального інформаційного комплексу в 
Україні – важливого чинника координації 
національного розвитку, удосконалення 
міжнародних інформаційних обмінів.
Орієнтована на науковців, практиків у сфері 
інформатизації, широкий загал читачів, які 
цікавляться цією проблемою.



004.65:316.6
Н 35    Національні інформаційні 

ресурси як інтегративний чинник 
вітчизняного соціокультурного 
середовища : монографія 
/ О. С. Онищенко, 
В. М. Горовий, 
В. І. Попик [та ін.]; НАН України, 
Нац. б-ка України ім. В. І. 
Вернадського.– Київ, 2014. – 296 с.
У монографії розглянуто проблеми 
розвитку на основі національної 
інформаційної традиції вітчизняного 
соціокультурного середовища як 
фактора суспільної організації в умовах 
розвитку інформаційного суспільства, 
активізації глобальних впливів.
Орієнтована на науковців, практиків у 
сфері інформатизації, широкий загал 
читачів, які цікавляться цією 
проблемою.



159.954
Н 41    Негус К. Креативность.

Коммуникация и культурные ценности 
/ К. Негус ; науч. ред. А. Е. Радеев. –
Харьков : Гуманитарный Центр, 2011. –
300 с.
Поняття творчості з часом набуло не лише 
позитивних конотацій. Цей термін є ключовим 
у дискусіях про індустрію культури, мистецтво, 
культурну політику, освіту та індивідуальний 
розвиток. Нерідко ним зловживають, щоб 
замаскувати маніпулятивну рекламу тощо; 
тому значення цього слова стало вкрай 
розмитим і почало знецінюватися.
Автори книги здійснили успішну спробу 
протистояти такому стану справ і 
запропонували новий спосіб інтерпретації 
творчості як невід’ємної частини комунікації 
та ключового елементу набуття культурної 
цінності. Автори розглядають творчість як 
радикальний спосіб переосмислення ключових 
концептів у вивченні культури, інновацій, 
традиції та досвіду.



316.3
П 18    Парсонс Т. Система современных обществ 

/ Т. Парсонс. – Москва : Аспект Пресс, 
1998. –270 с.

Базуючись на власній чотирьохфункціональній схемі 
взаємного обміну – універсального методологічного 
інструменту, призначеного для аналізу будь-яких 
конкретних суспільств і будь-яких живих систем дії 
взагалі, і концепції модернізації, яка характеризує 
головний вектор історичного розвитку суспільств, 
автор простежує становлення системи суспільств 
сучасного типу, географічне переміщення центру 
всесвітнього процесу модернізації, що почався у XVI-
XVII ст. і продовжується у наш час.
Видання містить також автобіографічний нарис, у 
якому науковець пише про свої ідейні витоки, про 
своїх вчителів та наукових авторитетів, а також про 
основні етапи формування своєї теорії соціальної 
взаємодії і про місце пропонованої книги у загальній 
системі його поглядів.
Для викладачів, аспірантів і студентів гуманітарних 
ВНЗ.



316.77(075.8)
П 65    Почепцов Г. Г. Медиа: теория 

массовых коммуникаций : навч. посіб. 
для студ. і аспірантів
/ Г. Г. Почепцов. – Киев : Альтерпрес, 
2008. – 403 с. – (Коммуникации & 
Стратегия).
Світ завжди знаходився у певній динаміці, 
яка на сучасному етапі, катастрофічно 
прискорюється. Сильні стають сильнішими, 
слабкі – слабкішими. Багато у чому ці нові 
правила гри диктують медіа.
У пропонованій книзі медіа розглядаються 
не лише як нова технологія, а і як новий 
спосіб організації сенсів. Автор також 
приділяє увагу стратегії, що дозволяє 
віднайти ресурси нового типу у системі, де 
звичайні ресурси постійно вичерпуються. У 
виданні підкреслено важливість ефективних 
масових комунікацій для створення 
працездатних політичної та економічної 
систем суспільства та збільшення довіри до 
них.



316.334.2(07)
С 24    Світ і Україна: динаміка основних 

показників : навч.-метод. посібник
/ В. Л. Мокряк, А. С. Лобанова, 
Е. В. Мокряк, О. С. Славіна ; за ред. 
А. С. Лобанової. – 2-е вид., перероб., 
доп. – Кривий Ріг : Видавничий дім, 2011. –
548 с.
У книзі міститься систематизований науково 
обґрунтований статистичний матеріал, який 
характеризує динаміку основних показників 
соціально-економічних процесів на Криворіжжі –
одному з великих промислових регіонів країни, а 
також в Україні та різних регіонах світу 
наприкінці минулого і початку поточного 
століття. 
Робота розрахована на широке коло читачів –
вона може бути однаково корисною і для 
науковців, і політиків, і державних службовців, і 
підприємців, і студентів – для усіх, хто не 
залишається осторонь вдумливого наукового 
підходу до розуміння специфіки соціально-
економічних процесів на ґрунті об’єктивних 
статистичних показників.



316.42(082)
С 69    Соціальні технології: актуальні 

проблеми теорії та практики : зб. 
наук. праць. Вип. 61 / гол. ред. 
Д. М. Ядранський. – Запоріжжя : 
Класичний приватний університет, 
2014. – 159 с.
У пропонованому збірнику матеріалів 
Міжнародної науково-практичної 
конференції «Інформаційне суспільство і 
природа: вектори взаємовпливу» 
висвітлено актуальні проблеми сучасного 
суспільства, питання теорії та історії 
соціології, інвайронментальної соціології, 
економічної соціології, соціології 
управління, мистецтва, освіти та засобів 
масової інформації. 
Видання розраховано на вчених 
соціологічного профілю, викладачів, 
аспірантів, студентів, та всіх, хто 
цікавиться сучасними проблемами 
соціології.



316.42
С 70    Социально-экономические 

проблемы информационного 
общества : монография / под ред. 
Л. Г. Мельника. – Сумы : 
Университетская книга, 2005. – 430 с.
Міжнародну колективну монографію 
присвячено дослідженню соціально-
економічних проблем інформаційного 
суспільства. Розглянуто закономірності, 
особливості і протиріччя формування 
інформаційної економіки і соціально-
економічних відносин під час переходу до 
постіндустріальної формації.
У книзі представлено праці науковців, які 
обстоюють різні, часом протилежні, 
погляди, і які репрезентують різні наукові 
школи з кількох регіонів України, а також з 
Росії, Німеччини, США, Індії, Республіки 
Білорусь, Бразилії, Великої Британії, 
Сингапуру.



316.77
У 48    Улмер Р. Р. Эффективная кризисная 

коммуникация. От кризиса к возможности
/ Р. Р. Улмер, Т. Л. Селлнау, М. В. Сиджер. –

Харьков : Гуманитарный Центр, 2011. – 268 с.
Книга являє собою новий набір стандартів для всіх, хто 
тим чи іншим чином задіяний у сфері кризового 
управління. Вересневий теракт у США 2001 року 
примусив керівників організацій та весь світ 
переглянути свої погляди на безпеку. І автори книги 
уклали детальне керівництво, яке дозволить 
вибудувати комунікацію у ситуації кризи і успішно її 
подолати, перетворивши на можливість для 
оновлення. У центрі уваги авторів – найрізноманітніші 
види криз, стилі лідерства у кожній з них, способи 
навчання на помилках, як власних, так і чужих, 
стратегії оптимальної поведінки з тими, кого 
торкнулася криза, способи подолання невизначеності, 
хвилювання і паніки, які тягне за собою криза тощо.
Передусім книга становитиме інтерес для керівників 
організацій, PR-спеціалістів, для людей, чия робота 
пов’язана з ліквідацією наслідків криз і надзвичайних 
подій, для психологів і лінгвістів.


