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СОЦІОЛОГІЧНА АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ – НОВІ
ПЕРСПЕКТИВИ

Со ці о ло гіч на асо ці а ція Ук ра ї ни ви ник ла на хви лі бур хли во го сплес ку в роз вит -
ку со ці о ло гіч ної на у ки на пос тра дян сько му прос то рі у від по відь на ре аль ні пот ре би
і вик ли ки сус піль но го жит тя. Ви віль не на від іде о ло гіч них шор со ці о ло гіч на на у ка
пок ли ка на здо бу ва ти знан ня про сус пільс тво для піз нан ня ним са мо го се бе і ви роб -
лен ня жит тє вих орі єн ти рів. У су час но му бур хли во мін ли во му сві ті – це над зви чай -
но важ ли ва і від по ві даль на спра ва. Нас кіль ки ве ли ка цін ність справ жньо го знан ня
про сус піль ні про це си, нас тіль ки ж ве ли ка і не без пе ка різ но го ро ду псев до на у ко вих
фаль си фі ка тів і су ро га тів у цій сфе рі, які ви ко рис то ву ють ся сприт ни ми діл ка ми від
по лі ти ки для всі ля ких ма ні пу ля цій сус піль ною дум кою та нас тро я ми лю дей з да ле -
ко не без ко рис ли вою ме тою. Спри ян ня роз вит ко ві справ жньої со ці о ло гіч ної на у ки –
у цьо му ба чи ли ся го лов на ме та і го лов не зав дан ня САУ її зас нов ни ка ми. І са ме в
цьо му клю чі йшло її ста нов лен ня, са ме ці за сад ни чі прин ци пи доз во ли ли їй на бу ти
сус піль ної ва ги й ав то ри те ту.

Од нак кри зо ві яви ща ос тан ніх ро ків в ук ра їн сько му сус пільс тві не оми ну ли і
САУ. Низ ка су пе реч нос тей, що ви я ви ли ся в по зи ці ях ря ду чле нів прав лін ня Асо ці а -
ції, пе ре ду сім у пе рі од пре зи дент ської ви бор чої кам па нії 2004 р., від чут но по ру ши ли
ал го ритм її по даль шої ді яль нос ті. Прав лін ня не змог ло на леж но від ла го ди ти свою
ро бо ту з ке рів ниц тва ор га ні за ці єю, у пов но му об ся зі здій сню ва ти фун кції з ко ор ди -
на ції ді яль нос ті ре гі о наль них від ді лень та дос лід ниць ких ко мі те тів. І хо ча впро довж
2004–2007 рр. зу сил ля ми ко лек тив них та ін ди ві ду аль них чле нів Асо ці а ції про дов -
жу ва ла ся ак тив на ро бо та, про во ди ли ся між на род ні та все ук ра їн ські кон фе рен ції, 
пуб лі ку ва ли ся мо ног ра фії, під руч ни ки, по сіб ни ки, біб лі ог ра фіч ні по каж чи ки, чис -
лен ні на у ко ві стат ті у збір ни ках і на у ко вій пе рі о ди ці, ста но ви ще в ор га ні за ції за ли -
ша ло ся не нор маль ним.

З’ясу ва ти си ту а цію, що скла ла ся, чіт ко виз на чи ти сус піль ну роль та ок рес ли ти
по даль ші пер спек ти ви ді яль нос ті Со ці о ло гіч ної асо ці а ції Ук ра ї ни був пок ла де ний її
VI (по за чер го вий) з’їзд, який від був ся 14 квіт ня 2007 р. у Хар ко ві. На з’їзд при бу ли
116 де ле га тів від Ки їв сько го, Хар ків сько го, Крим сько го, Іва но+ Фран ків сько го, 
До нець ко го, Дніп ро пет ров сько го, Уман сько го, Пів ден но ук ра їн сько го, Львів сько го,
Лу ган сько го, Жи то мир сько го від ді лень САУ, а та кож гос ті – пред став ни ки 
на у ко вих, дер жав них, гро мад ських ус та нов і ор га ні за цій.

Міс це про ве ден ня з’їз ду бу ло об ра но не ви пад ко во: хар ків ська со ці о ло гіч на шко -
ла виз на на і ко рис ту єть ся зас лу же ним ав то ри те том не ли ше в Ук ра ї ні, а й має ши ро -
кі між на род ні зв’яз ки. І як раз Хар ків ське від ді лен ня вис ту пи ло од ним з іні ці а то рів
кон со лі да ції САУ, знач ною мі рою за без пе чив ши ви рі шен ня ор га ні за цій них пи тань,
пов’яза них з про ве ден ням з’їз ду.

Зі зві том прав лін ня про ро бо ту Асо ці а ції впро довж 2004–2007 рр. вис ту пив ві -
це+ пре зи дент САУ ака де мік НАН Ук ра ї ни В.М. Во ро на. Звіт ре ві зій ної ко мі сії пред -
ста вив А.М. Ша то хін. По+ ді ло во му й кри тич но прой шло об го во рен ня до по ві дей. 



У під сум ку ро бо та прав лін ня бу ла виз на на та кою, що не пов ною мі рою від по ві да ла
зав дан ням, пе ред ба че ним Ста ту том ор га ні за ції та рі шен ня ми по пе ред ньо го з’їз ду. 
Од нак учас ни ки дис ку сії по ряд з кри тич ніс тю про де монс тру ва ли гли бо ке ро зу мін -
ня проб лем, які пос та ли пе ред САУ і ук ра їн ською со ці о ло гіч ною на у кою за га лом, 
вис ту пи ли з низ кою іні ці а тив та конс трук тив них про по зи цій що до вдос ко на лен ня
по даль шої ді яль нос ті Асо ці а ції. 

З’їзд за до по від дю Ю.І. Яко вен ка вніс ряд змін до Ста ту ту САУ. В обс та нов ці
прак тич но пов ної од нос тай нос ті (112 – “за”, 4 – ут ри ма ли ся) бу ло об ра но но ве прав -
лін ня у кіль кос ті 19 осіб. До скла ду прав лін ня увій шли: В.С. Ба кі ров, О.М. Ба ла кі -
рє ва, В.М. Во ро на, В.Г. Го ро дя нен ко, В.Б. Єв тух, В.К. Ко ро бов, О.Д. Ку цен ко, 
О.В. Ма зу рик, Б.Г. На гор ний, В.І. Па ні от то, О.А. Пан ков, Ю.Ф. Пач ков ський, 
С.В. Ро ма нен ко, І.П. Ру ден ко, Л.Г. Со ку рян ська, Л.М, Хиж няк, Ю.О. Чер нець кий,
Н.Й. Чер ниш, Ю.І. Яко вен ко. 

Пре зи ден том САУ об ра ний член+ ко рес пон дент АПН, рек тор Хар ків сько го на ці -
о наль но го уні вер си те ту ім. В.Н. Ка ра зі на Віль Сав ба но вич Ба кі ров, ві це+ пре зи ден -
том з ор га ні за цій них пи тань – Люд ми ла Ге ор гі їв на Со ку рян ська. Вче ним сек ре та -
рем приз на че но Ві ру Ге ор гі їв ну Ру жен це ву.

З’їзд об рав кон троль но+ ре ві зій ну ко мі сію у скла ді: О.І. Нав роць кий (го ло ва),
Н.В. Ко ва ліс ко (заст. го ло ви), В.І. Под ши вал кі на.

У ре зо лю ції з’їз ду ок ре мим пун ктом бу ло заз на че но ви мо гу ке рів ним ор га нам
САУ, ре гі о наль них від ді лень та дос лід ниць ких ко мі те тів не у хиль но ке ру ва ти ся в 
по даль шій ді яль нос ті нор ма ми на у ко вої ети ки і не на да ва ти пе ре ваг тим чи ін шим
чле нам САУ, що бе руть участь у різ них кон ку рен тних дос лід жен нях. Га ран том доб -
ро со віс ної кон ку рен ції як раз і має вис ту па ти САУ, її ко мі сія з про фе сій ної ети ки 
со ці о ло га. Онов ле ну ко мі сію з ети ки очо ли ла Іри на Мар ків на По по ва (Одесь кий 
на ці о наль ний уні вер си тет ім. І. І. Меч ни ко ва).

Ус та нов ле но та кі роз мі ри що річ них член ських внес ків: для ін ди ві ду аль них чле -
нів 25 грн., для асо ці йо ва них чле нів – 5 грн., для ко лек тив них – у роз мі рі од ні єї 
мі ні маль ної зар плат ні.

Згід но з рі шен ням з’їз ду ке рів ні ор га ни САУ від те пер роз та шо ва ні у м. Хар ко ві.
Кон так тні тел.: ві це+ пре зи дент з ор га ні за цій них пи тань (8057)707–54–90; вче -

ний сек ре тар – (8057)707–56–51.
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