НАУКОВЕ ЖИТТЯ
ПРАВЛІННЯ
СОЦІОЛОГІЧНОЇ АСОЦІАЦІЇ УКРАЇНИ
ОБГОВОРЮЄ ТА ВИРІШУЄ
6 листопада 2008 р. у м. Харкові відбулося чергове засідання Правління Соціо
логічної асоціації України під головуванням президента САУ доктора соціологіч
них наук, професора В.С. Бакірова. У засіданні взяли участь:
члени Правління – О.М. Балакірєва, В.Г. Городяненко, В.К. Коробов , Б.Г. На
горний, Л.Г. Сокурянська, О.А. Панков, О.В. Мазурик, Ю.О. Чернецький , В.І. Пані
отто, С.В. Романенко, Ю.Ф. Пачковський, Л.М. Хижняк, І.П. Руденко;
запрошені – Є.І. Головаха – член комісії САУ з професійної етики; А.П. Горба
чик – декан факультету соціології Київського національного університету імені Та
раса Шевченко; Е.А. Гугнін – голова Запорозького відділення САУ; О.М. Дікова
Фаворська – голова Житомирського відділення САУ; С.Л. Катаєв – член бюро За
порізького відділення САУ; Н.В. Коваліско – голова Львівського відділення, член
контрольноревізійної комісії САУ; О.В. Максимович – голова ІваноФранківсько
го відділення САУ; В.І. Подшивалкіна – член контрольноревізійної комісії САУ;
В.А. Полторак – член комісії САУ з професійної етики, член бюро Дніпропетров
ського регіонального відділення САУ; Н.М. Цимбалюк – голова Київського відді
лення САУ
На засідання було винесено низку актуальних для САУ і всієї соціологічної
спільноти України питань. Першим розглядалося питання про проект Закону Укра
їни "Про функціонування суб'єктів соціологічної діяльності". Ця діяльність вже
цілком реально стала важливим чинником суспільнополітичного життя й інстру
ментом політичних змагань, що зумовлює гостру необхідність не лише декларуван
ня, а й чіткого законодавчого закріплення прав її суб'єктів і їхньої відповідальності.
Доповідь президента САУ В.С. Бакірова з цього питання викликала активне обго
ворення (А.П. Горбачик, С.Л. Катаєв, Ю.О. Чернецький, О.М. Балакірєва , І.П. Ру
щенко, В.А. Полторак, В.І. Подшивалкіна, Н. М. Цимбалюк, Є. І. Головаха). За під
сумками дискусії було вирішено довести доопрацьоване рішення Правління САУ
до відома Верховної Ради та виступити в засобах масової інформації з роз'яснення
ми щодо позиції Правління САУ з приводу проекту даного закону.
В руслі цієї ж проблематики розглядалися кілька наступних питань. Так, було
затверджено виконуючого обов'язки голови комісії з професійної етики (ним став
Є.І. Головаха), розглянуто проект Положення про акредитацію та переакредитацію
дослідницьких соціологічних центрів України, Положення про регіональні відді
лення САУ. Із зацікавленням пройшло обговорення питання про затвердження до
кумента "Етичні засади проведення соціальних досліджень серед дітей та підліт
ків в Україні" (доповідач – О.М. Балакірєва).
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Наступного, 2009 р. (жовтень) вирішено провести Всеукраїнський соціологіч
ний конгрес. До складу оргкомітету включено членів Правління САУ, керівників
регіональних відділень та комісій САУ.
По заслуховуванні інформації Л.Г. Сокурянської було прийнято рішення акти
візувати роботу комітетів САУ у зв'язку з підготовкою до Всеукраїнського соціоло
гічний конгресу.
За повідомленням Ю.О. Чернецького вирішено продовжити роботу з реєстрації
наукового та інформаційного журналу САУ під назвою "Український соціологічний
журнал". Заслухано було також повідомлення про хід підготовки довідника "Соціо
логи України".
До приємних здобутків організаторської роботи Правління САУ слід віднести
такі рішення:
За результатами конкурсу на кращий підручника з соціології визнати перемож
цем підручник Н.В. Коваліско "Стратифікаційні порядки суспільства: концептуаль
ні уявлення та досвід вивчення" (К. : Інт соціології НАН України, 2008. – 240 с.).
За результатами конкурсу на кращу індивідуальну монографію визнати перемож
цем монографію Л.Г. Сокурянської "Студенчество на пути к другому обществу:
ценностный дискурс перехода” (Х. : Харьковский нац. унт им. В.Н. Каразина, 2006. –
576 с.).
Правління також присвоїло звання Почесний член Соціологічної асоціації Ук
раїни Алісі Іллівні Андрущенко.
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