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Предлагаем вниманию читателей краткий перечень изданий
по социо логи ческой проблематике, маркетингу и проблемам управ -
ления персоналом, увидев ших свет в конце 1998 и в 1999 годах.

Монографии и брошюры по социологической проблематике

&Аза Л.О. та ін. Українці в Румунії: сучасний стан та перспективи етно куль -
турного розвитку. — К.: СОЦИС ЛТД, 1999. — 88 с.

&Бех В.П. Социальный организм : Философско-методологический анализ. —
Запорожье: Тандем-У, 1998. — 188 с.

&Бондар В., Макеєв С., Оксамитна С. Права і свободи людини в Україні. — К.:
Інститут політики, 1999. — 76 с.

&Борусевич О.А. Міжпоколінна трансформація етнічних цінностей (на прикладі
українського етносу України). — К.: ІС НАНУ, 1999. — 63 с.

&Бурега В.В. Менеджмент: Этносоциальный аспект. — К.: ИС НАНУ, 1999. — 60 с.

&Вебер М. Соціологія. Загальноісторичні аналізи. Політика / Пер. О.Погоріло -
го. — К.: Основи, 1998. — 534 с.

&Гендерний аналіз українського суспільства. — К.: ПРООН, 1999. — 268 с.

&Гіденс Е. Соціологія / Пер. з англ. — К.: Основи, 1999. — 818 с.

&Головаха Е. Современный иронический социально-политический словарь. —
Днепропетровск: ДГУ, 1999. — 32 с.

&Горовая Л.А., Борецкая Н.П., Иващенко О.В., Никоненко Л.В., Чапни Т.В. Анали -
тический отчет по результатам социологического исследования “Женщина До -
нет чины и малое предпринимательство”. — Донецк, 1999. — 168 с.

&Данильян О.Г. Социальные противоречия. Сущность, типология, формы про -
явления. — Х.: Основа, 1998. — 143 с.

&Даніл’ян О.Г. Соціальні протиріччя у посттоталітарних системах: Методологія
дослідження та розв’язання. — Х.: Основа, 1998. — 252 с.

&Диалог украинской и русской культур в Украине: Материалы II-й международ -
ной научно-практической конференции (30–31 октября 1997 года, г.Киев).— К.,
1998. — 213 с.

&Діти, жінки та сім’я в Україні : Стат. збірник. — К., 1998. — 344 с.

&Ерышев А.А., Лукашевич Н.П. Социология религии. — К.: МАУП, 1999. — 117 с.

&Жуков В.І., Осовий Г.В., Привалов Ю.О. Проблеми колективно-договірного регу -
лювання трудових відносин в Україні. — К.: Академія праці і соціальних від -
носин Федерації профспілок України; ІС НАНУ, 1999. — 184 с.

&Жуков В.І., Мімандусова Г.І., Привалов Ю.О. Сучасні проблеми соціально- тру -
дових відносин в Україні: соціологічний аналіз. — К.: ІС НАНУ, 1999. — 158 с.

&Журавський В., Кучеренко О. Михальченко М. Політична еліта України: теорія і
практика трансформації. — К.: Логос, 1999. — 263 с.

&Забродский В.А. Структурно-функциональные модели общества. — Х.: Бизнес
Информ, 1999. — 47 с.

&Етно-політичні конфлікти у посттоталітарному просторі. — К.: Українсько-фін -
ський інститут менеджменту і бізнесу, 1999. — 124 с.
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&Коцюбинський В.Й. Привласнення: соціальні аспекти. — К.: Укр. центр духовної
культури, 1999. — 229 с.

&Кримські татари і українське суспільство: проблеми політичної та соціальної
інтеграції. Матеріали конференції 5 лютого 1999 року. — К.: Український неза -
лежний центр політичних досліджень, 1999. — 240 с.

&Лавриненко Н.В. Женщина: самореализация в семье и обществе (Гендерный
аспект). — К.: ВИПОЛ, 1999. — 172 с. 

&Лисица Н.М. Реклама в современном обществе. — Х.: Основа, 1999. — 271 с.

&Лукашевич М.П. Соціологія кар’єри. — Харків: Харківський гуманітарний інсти -
тут “Народна українська академія”, 1999. — 115 с.

&Макеєв С.О., Чорноволенко В.П., Оссовський В.Л. та ін. Соціологія. — К.: “Україн -
ська енциклопедія” ім. М.П.Бажана, 1999. — 343 с.

&Матеріали “круглого столу” “Соціально- економічні аспекти інтеграції крим -
ських татар”. 17 березня 1999 року. — К.: Український незалежний центр по -
літич них досліджень, 1999. — 83 с.

&Михальченко М.І. Взаємодія політики й економіки в умовах прискореної транс -
формації суспільств як предмет соціально-філософських досліджень. — К.: Аб -
рис, 1999. — 30 с.

&Мімандусова Г. Ринок праці в Україні: тенденції та перспективи (соціально-еко -
номічний аналіз). — К.: ІС НАНУ, 1999. — 96 с.

&Моисеев В.А. Паблик рилейшнз. Теория и практика. — К.: Вира-Р, 1999. — 375 с.

&Моніторинг соціальних процесів в Україні. — К.: Знання, 1999. — 260 с.

&Міщенко М.Д. Ідеологія, соціальна міфологія та трансформаційні процеси в
українському суспільстві. — К.: НІСД, 1999. — 102 с.

&Модельний набір соціальних індикаторів рівня життя населення: Експе ри мен -
тальні розрахунки : Стат. бюлетень. — К.: Державний Комітет статистики
України, 1998. — 78 с.

&Мороз О.Г. Україна: шляхи вдосконалення держави. Спроба соціального прогн о -
зування. — Л.: Універсум, 1998. — 92 с.

&Наумова М. Социальное знание: опыт концептуализации. — К.: ИС НАНУ,
1999. — 58 с.

&Наумкина С., Пилипенко В., Привалов Ю. Социально-политическая эффек тив -
ность управленческой деятельности (теоретико-методологический анализ). —
К.: Стилос, 1999. — 144 с.

&Оссовський В.Л. Громадська думка: спроба соціологічної інтерпретації. — К.: ІС
НАНУ, 1999. — 137 с.

&Паніна Н.В., Головаха Є.І. Тенденції розвитку українського суспільства (1994– 
1998 рр.). Соціологічні показники : Таблиці, ілюстрації, коментар / К.: ІС
НАНУ, 1999. — 154 с. 

&Panina N., Golovakha E. Tendencies in the development of Ukrainian Society (1994–
1998). Sociological Indicators (Tables, Illustrations and Commentaries). — K,
1999. — 164 p.

&Пахарев А. Лидерство в политике. — К., 1998. — 96 с. 

&Перепелиця Т.Г. Аналіз чинників та передумов злочинної поведінки підлітків у
процесі соціалізації. — К., 1999. — 21 с.

&Петров О.В. Социологические избирательные технологии. — Днепропетровск:
Арт-пресс, 1998. — 164 с.
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&Подвижность структуры. Современные процессы социальной мобильности. —
К.: ИС НАНУ, 1999. — 160 с.

&Политические настроения накануне выборов: Украина, декабрь 1997. — К.:
Киевский центр политических исследований и конфликтологии, 1998. — 238 с.

&Політична культура демократичного суспільства: стан і перспективи в Україні :
Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. 26–27 лютого 1998 року. — К.:
Гнозис, 1998. — 224 с.

&Полторак В.А. Маркетинговые исследования. Методы и технологии. — Днепро -
петровск: Арт-пресс, 1998. — 136 с.

&Почепцов Г.Г. Элементы теории коммуникации. — Ровно, 1999. — 143 с.

&Прибыткова И.М. Правовые и гуманитарные проблемы реинтеграции ранее
депортированных в Крыму. — К.: Компания ВАИТЭ, 1999. — 264 с.

&Прибыткова И.М. Эмиграционный потенциал ранее депортированных крым -
ских татар в Республике Узбекистан. — К.: Представительство МОМ в Украине,
1998. — 100 с.

&Приватизационные процессы в Украине: Оценки и позиции граждан. (Мате -
риалы Круглого стола 21 апреля 1999 г.). — К.: ИС НАНУ, 1999. — 118 с.

&Проблеми насильства в сім’ї: правові та соціальні аспекти. — Х.: Право, 1999. —
212 с.

&Резнік В.С. Соціальні, соціологічні та соціально-психологічні основи марке -
тингу. — Кам’янець-Подільський, 1998. — 79 с.

&Резнік В.С. Теоретично-концептуальне моделювання поведінки покупців у
світо вій практиці маркетингу. — Кам’янець-Подільський: МП “Астрея”, 1998. —
87 с. 

&Саппа Н.Н. Социальный диалог в экологическом конфликте. — Х.: Основа,
1999. — 175 с.

&Соціальні індикатори рівня життя населення : Стат. зб. — К.: Державний Комітет 
статистики України, 1999. — 131 с.

&Соціологія: короткий енциклопедичний словник / За ред. В.І. Воловича. — К.:
Укр. Центр духовної культури, 1998. — 728 с.

&Стегній О.Г., Чурилов М.М. Регіоналізм в Україні як об’єкт соціологічного до -
слідження. — К., 1998. — 217 с.

&Толстых Н.В. Современные возможности управления уровнем жизни населения 
(социологический анализ). — К.: ИС НАНУ, 1999. — 30 с.

&Трощинський В.П. Гуманітарні аспекти входження кримськотатарського народу
в українське суспільство. — К., 1999. — 240 с.

&Трощинський В.П. Українці в світі. — К.: Альтернатива, 1999. — 352 с.

&Українське суспільство: моніторинг соціальних змін (1994–1999 рр.). Інфор -
маційно-аналітичні матеріали. — К.: ІС НАНУ, 1999. — 233 с.

&Українське суспільство на порозі третього тисячоліття. — К.: ІС НАНУ, 1999. —
688 с.

&Философия и социология в контексте современной культуры : Сб. науч. тр. — Д.,
1998. — 196 с.

&Харьковские социологические чтения-98 : Сб. науч. работ. — Х.: ХДУ, 1998. —
499 с.
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&Хижняк Л.М. Перетворення організацій в умовах соціально-економічних
змін. — Х.: Основа, 1999. — 270 с. 

&Шульга М., Потєхін О., Бойко Н., Парахонська О., Шульга Т. Правляча еліта
сучасної України. — К.: ІС НАНУ; Український центр досліджень миру, кон -
версії та конфліктних ситуацій, 1998. — 68 с.

&Щербина В. Субъективный компонент социологической теории в “ситуации
постмодерна”. — Бердянск, 1999. — 28 с.

Учебная литература по социологии

&Брегеда А.Ю., Бовтрук А.П., Дворецька Г.В., Сенченко О.А., Рахманов О.А. Соціо -
логія : Навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни. — К.,
1999. — 123 с.

&Городяненко В.Г. Социологический практикум : Учебно-методическое посо -
бие. — К.: Изд. центр “Академия”, 1999. — 160 с.

&Дворецька Г.В. Соціологія : Навчальний посібник. — К., 1999. — 340 с.

&Життєві кризи особистості : У 2 ч. Наук.-метод. посібник. — К.: Інститут змісту і
методів навчання. — Ч.1. Психологія життєвих криз особистості. — 354 с. 

&Зв’язки з громадськістю: Як їх встановлювати і підтримувати? : Навч.-метод.
посібник для працівників органів місцевого самоврядування і громадських орга -
нізацій. — К.: Центр інновацій та розвитку, 1998. — 99 с.

&Іванов В.Ф. Соціологія журналістики : Навч. посіб. для студ. Ін-ту журналісти -
ки. — К.: РВЦ “Київський ун-т”, 1998. — 239 с.

&Іванов В.Ф. Соціологія масової комунікації : Навч. посіб. — К.: Київський ун-т
ім. Тараса Шевченка; Інститут журналістики; Центр вільної преси, 1999. — 210 с.

&Іщенко М., Андрущенко В., Титарчук М., Маленко П. Соціально-політичний
словник-довідник : Навч.-метод. посібник для вузів. — Черкаси: Відлуння,
1999. — 303 с.

&Контрольні завдання до семінарських занять з соціології для студентів IV кур -
су. — Х.: Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого,
1999. — 40 с.

&Лукашевич М.П. Соціалізація: Виховні механізми і технології : Навч.-метод.
посібник. — К.: Інститут змісту і методів навчання, 1998. — 112 с.

&Лукашевич М.П. Социология в вузе. Сборник авторских программ. — Харьков:
Харьковский гуманитарный институт “Народная украинская академия”,
1999. — 235 с.

&Лукашевич М.П., Туленков М.В. Спеціальні та галузеві соціологічні теорії : Навч.
посібник. — К.: МАУП, 1999. — 343 с.

&Методологія та методика соціологічних досліджень у праві : Конспект лекцій. —
Х.: Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого, 1999. — 93с .

&Максименко В.С., Подшивалкина В.И., Олесевич Л.П., Романенко С.В. Мате мати -
ко- статистические методы в социологическом исследовании : Учебно-метод.
пособие. — Одесса: АстроПринт, 1998. — 183 с.

&Насильство в сім’ї. Методика збору та аналізу інформації : Науково- мето -
дичний посібник. — Одеса, 1999. — 56 с.

&Попова И.М. Социология. Введение в специальность : Учебник для студ. ву зов. — 
К.: Тандем, 1998. — 287 с.
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&Скоблик В.П. Участь громадян у політиці: західні концепції 1960–90-х років :
Навч. посібник. — Ужгород: Мистецька лінія, 1999. — 123 с. 

&Социологи XX века (Биографический словарь) : Учебное пособие. — Днепро -
петровск: ДГУ, 1999. — 128 с.

&Соціологія. Посібник для студентів / За ред. В.Г.Городяненка. — К.: Вид. центр
“Академія”, 1999. — 384 с.

&Сурмин Ю.П. Теория общественного мнения : Курс лекций. — К.: МАУП, 1999. — 
69 с.

&Тихомирова Є.Б. Зв’язки з громадськістю : Практикум. — К., 1998. — 117 с.

&Филонов В.П., Коваленко О.И., Филонов А.В. Социология криминологии: исто -
рические, философские, юридические и управленческие аспекты. — Донецк,
1999. — 244 с.

&Хто є хто в західній та вітчизняній соціології : Навч. соціол. словник для студен -
тів / За ред. В.М.Пічі. — Л.: Світ, 1999. — 159 с.

&Человек и общество : Хрестоматия / Под ред. С.А.Макеева. — К.: ИС НАНУ,
1999. — 272 с.

&Черниш Н. Соціологія : Курс лекцій. — 2-ге вид. — Львів: Вид-во ЛБА, 1998. —
362 с. 
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