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НАЗАВЖДИ З НАМИ

Від цього стримано4ошатного, елегантного книжкового тому долоні відчу4
вають м’яке, але інтенсивне й надійне тепло, як від потиску сильної, дружньої
руки: О.О. Яременко. “Соціальна політика: теоретико;методологічні основи досл;
ідження процесів формування та ефективності реалізації”. Назва, обсяг і пробле4
матика книжки відображають ґрунтовність, масштабність мислення і характер
автора.

Мою професійну увагу як науковця і в минулому одного з керівників со4
ціальної сфери у монографічній частині книжки привернули четвертий і п’ятий
розділи, які містять ґрунтовний пакет практичних інноваційних розробок і ре4
комендацій, спрямованих на вирішення актуальних проблем соціальної по4
літики держави. Ці розробки не умоглядні і не абстрактні, а саме практичні і
при цьому оперті на фундаментальну теоретичну базу. В них знайшли відобра4
ження ті наполеглеві пошуки, які впродовж багатьох років вели автор і керовані
ним наукові колективи. Його концепція комплексного механізму моніторингу
та оцінки ефективності соціальної політики безсумнівно становить значний
інтерес: це проект загальних програм і заходів і глибоке значення автором склад4
них соціальних процесів в українському суспільстві в умовах його глибинних
трансформацій.

Певно,, що вміння автора переконувати, доводити, обстоювати, його напо4
легливість і послідовність були б вельми важливим чинником реалізації цих
напрацювань.

Багато почуттів і роздумів викликали статті і виступи з проблем формуван4
ня і реалізації державної молодіжної політики.

Мені пощастило, що ми працювали разом з Олександром Яременком.
Спільна робота, а потім і дружба мали в моєму житті велике значення.

Ми разом працювали над створенням та формуванням науково4дослідного
інституту для галузі, ми разом працювали над створенням та розвитком держав4
ної молодіжної політики. Я добре пам’ятаю ті часи, коли відбувалося копітке
напрацювання нормативно4законодавчої бази молодіжної політики, розробка
Декларації про загальні засади державної молодіжної політики в Україні, Зако4
ну України „Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді”, тео4
ретичне обґрунтування та практичне забезпечення системи соціальних служб
для молоді, вироблялась стратегія співпраці з молодіжними організаціями.

Його особистісні риси – воля, твердий характер, аналітичний розум, орган4
ізаторський талант, націленість на результат, висока порядність – забезпечува4
ли ефективну діяльність навіть тими невеликими ресурсами, які були на той
час. Саме його особистий внесок дозволив створити ту струнку, на рівні кращих
здобутків сучасної суспільно4політичної думки систему, яка на сьогодні нази4
вається системою державної політики щодо молоді, сім’ї та дітей.
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Такі його якості, як величезна працездатність, сила волі, вміння пожертву4
вати своїми інтересами заради справи, творчість, інноваційність мислення,
вміння в складних економічних умовах та за обмежених ресурсів знайти потрібні
методику, підтримку, об’єднати однодумців, забезпечили формування потуж4
ної команди дослідників, створення базису сучасного напряму соціології – дос4
лідження соціальних проблем, явищ та процесів. Завдяки його зусиллям на сьо4
годні в Україні сформовані соціологія молоді та соціологія дитинства, нового
розвитку набула соціологія сім’ї як галузь соціологічного знання.

У роботі Олександр Олексійович не щадив себе, не беріг свого здоров’я, був
вимогливий перш за все до себе, але вмів також організувати й мобілізувати
своїх колег та партнерів.

Коли я змінив сферу діяльності, ми зберегли теплі, дружні стосунки,
щирість, радість спілкування. Досить часто радилися й дискутували щодо різних
аспектів та питань соціально4економічного розвитку України, наукових пошуків,
концепцій розвитку суспільства. Його прагнення творити та розвивати науку,
надихнуло і мене на заняття науковою діяльністю, підготовку та захист канди4
датської дисертації, за що я йому щиро вдячний.

Людина талановита, творча, діяльна завжди користується повагою та любо4
в’ю колективу, має широке коло надійних та вірних друзів. Таким був Олександр
Олексійович. Він був багатий своїми ідеями. Від щедро обдаровував своїми іде4
ями і задумами друзів. Він був багатий своїми друзями та своїми колегами.

Такі люди не відходять. Вони залишаються з нами назавжди. Передусім –
своїми вчинками і справами. І вихід книжки – підсумку великого і яскравого
етапу життя її автора – ще одне підтвердження цьому.

Я вважаю його одним з визначних Мужів нашої країни.

Барабаш В.В.,
канд. соціол. наук, перший заступник
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та Міністра України у справах сім’ї
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заступник голови правління
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