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ПЕРЕДМОВА 

Спеціальні і галузеві соціологічні теорії мають набагато вужчий 

пізнавальний ракурс, ніж загально соціологічні. Загальна мета їх 

досліджень полягає в тому, щоб на основі використання статистичних 

матеріалів, даних емпіричних досліджень та іншої інформації одержати 

вичерпне уявлення відносно основних сфер суспільного життя або ж їх 

окремих сторін, а також зробити науково обґрунтовані висновки на 

рахунок оптимального вирішення наявних проблем, в тому числі 

пов’язаних с підвищенням ефективності управління суспільними 

процесами. 

У відповідності зі своєю природою спеціальні і галузеві теорії 

органічно поєднують в собі теоретичні і емпіричні рівні дослідження. Ці 

теорії обґрунтовують способи безпосереднього практичного впливу людей 

на ті чи інші сторони їх життя, виробничої, соціальної, політичної, 

духовно-культурної діяльності, їх суспільного, сімейного і особистого 

побутування. Вони також обґрунтовують шляхи покращення діяльності 

різних соціальних інститутів та спільностей. Іншими словами спеціальні 

галузеві і соціологічні теорії спрямованні на вирішення практичних 

проблем сьогодення і найближчого майбуття. 

Пропонований навчальний посібник репрезентує доробок викладачів 

кафедри соціології та соціальної роботи, яка відзначає своє 20-річчя від 

дня її заснування. Кожний його розділ в більшій або в меншій мірі 

віддзеркалює тематику наукових інтересів авторів, містить теоретичні та 

емпіричні розвідки, пов’язані з дослідженнями проблемного поля 

соціології праці, соціології політики, сім’ї, особистості, девіантної 

поведінки, етносоціології та інших напрямів вивчення сучасного 

українського суспільства в умовах його соціальної трансформації. 

Окремі розділи навчального посібника написали: О.І. Герус (розд. 1); 

Ж.М. Шевченко (розд. 2); В.Є. Савка (розд. 3); Л.Д. Климанська, 

І.І. Бойко, Р.Р. Мишок (розд. 4); Л.Д. Климанська, І.І.,Мишок (розд. 6); 

Н.А. Уманець (розд. 5, 10, 14); В.В. Проскура (розд.7); Л.Є. Клос, 

Т.М. Климус (розд. 8); М.В. Школяр (розд. 9); О.Є Макух (розд. 11); 

С.М. Кравчук (розд. 12); С.К. Андрейчук (розд. 13); Л.Д. Климанська 

(розд. 15); У.В. Яцишин (розд. 16). 

Висловлюю щиру подяку рецензентам, конструктивні зауваження та 

побажання яких сприяли вдосконаленню структури і змісту посібника, а 

також колегам по кафедрі, які відгукнулись на мою пропозицію 

піготувати це видання. 

В.М. Піча, доктор соціологічних наук, професор. 
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