СОЦІОЛОГІЧНА АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ – НОВІ
ПЕРСПЕКТИВИ
Соціологічна асоціація України виникла на хвилі бурхливого сплеску в розвитку соціологічної науки на пострадянському просторі у відповідь на реальні потреби
і виклики суспільного життя. Вивільнена від ідеологічних шор соціологічна наука
покликана здобувати знання про суспільство для пізнання ним самого себе і вироблення життєвих орієнтирів. У сучасному бурхливо мінливому світі – це надзвичайно важлива і відповідальна справа. Наскільки велика цінність справжнього знання
про суспільні процеси, настільки ж велика і небезпека різного роду псевдонаукових
фальсифікатів і сурогатів у цій сфері, які використовуються спритними ділками від
політики для всіляких маніпуляцій суспільною думкою та настроями людей з далеко не безкорисливою метою. Сприяння розвиткові справжньої соціологічної науки –
у цьому бачилися головна мета і головне завдання САУ її засновниками. І саме в
цьому ключі йшло її становлення, саме ці засадничі принципи дозволили їй набути
суспільної ваги й авторитету.
Однак кризові явища останніх років в українському суспільстві не оминули і
САУ. Низка суперечностей, що виявилися в позиціях ряду членів правління Асоціації, передусім у період президентської виборчої кампанії 2004 р., відчутно порушили
алгоритм її подальшої діяльності. Правління не змогло належно відлагодити свою
роботу з керівництва організацією, у повному обсязі здійснювати функції з координації діяльності регіональних відділень та дослідницьких комітетів. І хоча впродовж
2004–2007 рр. зусиллями колективних та індивідуальних членів Асоціації продовжувалася активна робота, проводилися міжнародні та всеукраїнські конференції,
публікувалися монографії, підручники, посібники, бібліографічні покажчики, численні наукові статті у збірниках і науковій періодиці, становище в організації залишалося ненормальним.
З’ясувати ситуацію, що склалася, чітко визначити суспільну роль та окреслити
подальші перспективи діяльності Соціологічної асоціації України був покладений її
VI (позачерговий) з’їзд, який відбувся 14 квітня 2007 р. у Харкові. На з’їзд прибули
116 делегатів від Київського, Харківського, Кримського, Івано+Франківського,
Донецького, Дніпропетровського, Уманського, Південноукраїнського, Львівського,
Луганського, Житомирського відділень САУ, а також гості – представники
наукових, державних, громадських установ і організацій.
Місце проведення з’їзду було обрано не випадково: харківська соціологічна школа визнана і користується заслуженим авторитетом не лише в Україні, а й має широкі міжнародні зв’язки. І якраз Харківське відділення виступило одним з ініціаторів
консолідації САУ, значною мірою забезпечивши вирішення організаційних питань,
пов’язаних з проведенням з’їзду.
Зі звітом правління про роботу Асоціації впродовж 2004–2007 рр. виступив віце+президент САУ академік НАН України В.М. Ворона. Звіт ревізійної комісії представив А.М. Шатохін. По+діловому й критично пройшло обговорення доповідей.
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НАУКОВЕ ЖИТТЯ: ПОДІЇ, ФАКТИ, ВІДГУКИ
У підсумку робота правління була визнана такою, що не повною мірою відповідала
завданням, передбаченим Статутом організації та рішеннями попереднього з’їзду.
Однак учасники дискусії поряд з критичністю продемонстрували глибоке розуміння проблем, які постали перед САУ і українською соціологічною наукою загалом,
виступили з низкою ініціатив та конструктивних пропозицій щодо вдосконалення
подальшої діяльності Асоціації.
З’їзд за доповіддю Ю.І. Яковенка вніс ряд змін до Статуту САУ. В обстановці
практично повної одностайності (112 – “за”, 4 – утрималися) було обрано нове правління у кількості 19 осіб. До складу правління увійшли: В.С. Бакіров, О.М. Балакірєва, В.М. Ворона, В.Г. Городяненко, В.Б. Євтух, В.К. Коробов, О.Д. Куценко,
О.В. Мазурик, Б.Г. Нагорний, В.І. Паніотто, О.А. Панков, Ю.Ф. Пачковський,
С.В. Романенко, І.П. Руденко, Л.Г. Сокурянська, Л.М, Хижняк, Ю.О. Чернецький,
Н.Й. Черниш, Ю.І. Яковенко.
Президентом САУ обраний член+кореспондент АПН, ректор Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна Віль Савбанович Бакіров, віце+президентом з організаційних питань – Людмила Георгіївна Сокурянська. Вченим секретарем призначено Віру Георгіївну Руженцеву.
З’їзд обрав контрольно+ревізійну комісію у складі: О.І. Навроцький (голова),
Н.В. Коваліско (заст. голови), В.І. Подшивалкіна.
У резолюції з’їзду окремим пунктом було зазначено вимогу керівним органам
САУ, регіональних відділень та дослідницьких комітетів неухильно керуватися в
подальшій діяльності нормами наукової етики і не надавати переваг тим чи іншим
членам САУ, що беруть участь у різних конкурентних дослідженнях. Гарантом добросовісної конкуренції якраз і має виступати САУ, її комісія з професійної етики
соціолога. Оновлену комісію з етики очолила Ірина Марківна Попова (Одеський
національний університет ім. І. І. Мечникова).
Установлено такі розміри щорічних членських внесків: для індивідуальних членів 25 грн., для асоційованих членів – 5 грн., для колективних – у розмірі однієї
мінімальної зарплатні.
Згідно з рішенням з’їзду керівні органи САУ відтепер розташовані у м. Харкові.
Контактні тел.: віце+президент з організаційних питань (8057)707–54–90; вчений секретар – (8057)707–56–51.
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