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СТАТУТНІ ПРІОРИТЕТИ 
РОЗВИТКУ КИЇВ-САУ
• Освіта та наука
КВ САУ - платформа для кооперації + грантова 
діяльність
• Міжнародна кооперація
– Дослідження (ESS, ISSP, EVS)
– Асоціації ESA, ISA,
– частина Е-платформи англійською

Розвиток англомовних інформаційних ресурсів, орієнтованих на 
презентацію української соціології та результатів  соціологічних 
досліджень українського на міжнародній академічній спільноті (сайт з 
англ. версією, мережеві платформи (вбудваність комунікаційних 
платформ, типу ResearchGate), журнал в категjрії А (з публікаціями 
англійською, редколегією з міжнародним представництвом, реєстрація 
в базах Scopus, WoS)
• Cпільнота Київ-САУ
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Cпільнота Київ-САУ
• Людиноцентрована (empowerment)
• Мережево ресурсна
• Комунікація – доступність та включеність
пошук шляхів вирішення важливих суспільно значущих та 
професійних викликів сучасного життя, формування 
колективної відповіді на професійні виклики сьогодення
• Спрямована на результат, радше ніж звіт: 

укріплення репутації Київ-САУ та 
підвищення ролі в громаді, (Київ, САУ) та 
українському суспільстві

• Проактивність та підтримка ініціатив
• Колегіальність – командна робота
проєктна та командна форма взаємодії, 
орієнтованість на горизонтальні комунікації та 
оперативну взаємодію у наукових, масмедійних, 
етичних та правозахисних ситуаціях, які 
потребують спільної дії.
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ПЛАН дій на найближчі три роки
• Сайт Київ-САУ – хостінг, можливість наповнення 

кожним дійсним членом КВ САУ, зворотній 
зв’язок – можливість мережування (за прикладом 
ResearchGate)

• Мережева конференція ФОРУМ Київ САУ –
співорганізация, співучасність (щорічна чи раз на 
три роки – за обговоренням)

• Вивести фахові журнали з соціології в категорію А
(створення нового? Просування провідних: СТММ, Український Соціум, 
Вісник(и) Київського національного університету ім.Т.Шевченка, 
НАУКМА, КПІ) – в один спільний (?) – за результатами обговорення
• Участь в роботі ESA та ISA, більша присутність українських соціологів в 

глобальному діалозі 
• Просування перепису населення 
• Адвокація участі та державної підтримки як фундаментальних 

досліджень, що мають значення для присутності України на 
міжнародних мапах, базах даних,  в міжнародних порівняльних 
дослідженнях ISSP, ESS, EVS, моніторингу ІС НАН України

• Представленість соціологічної експертності в ЗМІ та профорієнтації 
щодо соціології як професії 4



ПЛАН дій на найближчі три роки (продовження)
• Доступність результатів досліджень та баз даних 

для членів Київ-САУ
– архив даних (КМІС, проєкт Соціальні індикатори, 
інші організації) – доступ членів Київ-САУ + для 
студентів 
– Школа + студ.конкурс з аналізу даних

• Розвиток співробітництва на регіональному та національному рівні 
Професійне зростання
– залученість у роботу Школи молодого соціолога САУ;
– Організація АКАДЕМІЇ СОЦІОЛОГІЧНЇ МАЙСТЕРНОСТІ – майстер-класи 
для членів САУ з обміну досвідом та удосконалення навичок, опанування 
новими методами досліжень та викладання – без вікових обмежень; з 
подальшою сертифікацію як підвищення кваліфікації
– Соціологічний Хакатон студентства – значущі соціальні проєкти + 
соціологічних супровід проєктів
• Відкритість до ініціатив та пропозицій членів Київ-САУ
та включення їх о плану дій 5



ПЛАН дій на найближчі три роки (продовження)
Удосконалення горизонтальних зв'язків і згуртованості 
для взаємного професійного розвитку: 
Удосконалення комунікації на рівні САУ – розвиток 
співробітництва з іншими регіональними відділеннями у 
форматах спільних подій, конференцій, професійної 
кооперації в грантах та дослідженннях, Академії 
соціологічної майстерності, спільних проектів з 
викладання та дослідження тощо.

• Організація наукових пошуків навколо тематики\напрямку у 
формах роботи дослідницьких комітетів(або дослідницьких 
мереж (груп) Київ САУ, що створюють спільну е-платформу 
комунікації та зустрічей, а також презентують свої здобутки на щорічних 
ФОРУМІ Київ-САУ.

• Оптимізація організаційної та фінансової діяльності, зокрема 
засобами переведення у електронні формати системи вступу \
поновлення членства та сплати членських внесків.     (можливість 
заповнення анкет через, напр. гуглформу, відкриття рахунку, на 
який можна сплатити членські внески, введення електронного 
членського квитка, анкетних даних та списків дійсних членів ) 6


