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ПРАВЛІННЯ СОЦІОЛОГІЧНОЇ АСОЦІАЦІЇ УКРАЇНИ
ОБГОВОРЮЄ І ВИРІШУЄ

Сьогодні важко навіть уявити аналіз, оцінку стану справ у будь-якій сфери суспільного життя без даних і висновків соціологічних досліджень. Усезростаючий
попит і позірна «доступність» соціологічної інформації породила чимало різних
агенцій, які розгорнули активну діяльність зі збору та поширення даних опитувань
на будь-які теми і смаки. На жаль, діяльність далеко не всіх цих агенцій відзначається професійною компетентністю й добросовісністю. Соціологічна асоціація України
взяла на себе нелегкий обов’язок відстеження і оцінки якості соціологічних досліджень в Україні. Одним з головних інструментів у цій справі стала акредитація та
переакредитація соціологічних агенцій і служб при САУ. Тож і на черговому засіданні Правління САУ, яке відбулося 9 квітня ц.р., першим стояло питання «Про
переакредитацію соціологічних дослідницьких центрів України».
Член правління Л.Г. Сокурянська представила документи на переакредитацію
чотирьох дослідницьких центрів України: Соціологічний факультет Харківського
національного університету ім. В.Н. Каразіна; ГО «Центр «Соціальний моніторинг»»; ГО «Український інститут соціальних досліджень імені Олександра
Яременка»; Східноукраїнський фонд соціальних досліджень. По обговоренні представлених документів прийнято рішення переакредитувати зазначені дослідницькі
центри і надати їм відповідні сертифікати САУ. Наявність у соціологічної служби,
агенції такого сертифіката – це серйозна гарантія їх професіоналізму й відповідальності за належну якість виконання замовлень, реалізацію дослідницьких проектів.
Рішенням передбачено також звернутися з листом до всіх колективних членів САУ
щодо переакредитації та продовжити цю роботу, оновлюючи відповідну інформацію на сайті САУ http://www.sau.kiev.ua
Ще одним важливим пунктом порядку денного засідання Правління САУ стало
питання «Про підготовку до проведення І Конгресу Соціологічної асоціації
України».
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Правління прийняло 18 заявок на проведення секційних засідань Конгресу та
схвалило попередню Програму цих засідань.
Є підстави сподіватися, що невдовзі члени САУ матимуть свій «фірмовий» значок: рішення про його розробку та виготовлення також було одностайно підтримано Правлінням.
Наслідком обговорення питання «Про обрання виконуючого обов’язки голови
контрольно-ревізійної комісії САУ з професійної етики» стало обрання на цей
пост В.І. Подшивалкіної.
У засіданні взяли участь:
члени Правління: Балакірєва О.М., Городяненко В.Г., Коробов В.К., Куценко
О.Д., Нагорний Б.Г., Сокурянська Л.Г., Панков О.А., Мазурик О.В., Романенко С.В.,
Пачковський Ю.Ф., Хижняк Л.М., Рущенко І.П.;
запрошені: Головаха Є.І. – голова комісії САУ з професійної етики; Горбачик
А.П. – декан факультету соціології Київського національного університету імені
Тараса Шевченко; Гугнін Е.А. – зам. голови Запорізького відділення САУ; Катаєв
С.Л. – член бюро Запорізького відділення САУ; Коваліско Н.В. – голова
Львівського відділення, член контрольно-ревізійної комісії САУ; Подшивалкіна
В.І. – член контрольно-ревізійної комісії САУ; Полторак В.А. – член комісії САУ з
професійної етики, член бюро Дніпропетровського регіонального відділення САУ;
Цимбалюк Н.М. – голова Київського відділення САУ; Чигрин В.О. – голова
Запорізького відділення САУ; Прибиткова І.М. – голова комітету САУ з питань
соціології народонаселення та демографічної освіти.
Вів засідання Президент САУ Бакіров В.С.
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