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29 квітня 2011 року пе ре ста ло би тись сер це На талії Олек сандрівни Га -
са нен ко – стар шо го на уко во го співробітни ка Інсти ту ту соціології НАН
Украї ни, ди рек то ра кон сал тин го вої ком панії “Бюро ста тис тич но го ана л i -
зу”, керівни ка соціологічної служ би “Савік Шус тер Студія”.

На талія Олек сандрівна на ро ди ла ся 6 сер пня 1953 року. У 1970 році
закінчи ла Київську шко лу № 90 із зо ло тою ме дал лю, у 1975-му — фа куль -
тет кібер не ти ки Київсько го дер жав но го універ си те ту ім. Т.Г.Шев чен ка, а
1978- го —  аспіран ту ру цьо го ж універ си те ту. Перші роки її тру до вої біо -
графії теж були по в’я зані  з ро бо тою в Київсько му дер жав но му уні вер ситеті
на по са дах мо лод шо го на уко во го співробітни ка НДС КДУ (1977– 1982),
стар шо го інже не ра ма те ма ти ко-об чис лю валь но го цен тру КДУ, інже не ра-
 про граміста КДУ (1982–1991). 

На пе ре додні про го ло шен ня не за леж ності Украї ни в 1991 році На талія
Га са нен ко по в’я зує свою тру до ву діяльність із соціологією, пе рей шов ши на
по са ду на уко во го співробітни ка у но во ство ре ний Інсти тут соціології Ака -
демії наук УРСР. Це був той період у ста нов ленні вітчиз ня ної соціології,
коли мо ло да на ука фор му ва ла ся пред став ни ка ми різних на уко вих дис -
циплін, як гу манітар но го профілю (філо софія, історія, еко номічні на уки),
так і фізико-ма те ма тич но го. Однією з пер ших се ред цих фахівців фізико-
 ма те ма тич но го на пря му була і На талія Га са нен ко, яка док ла ла ве ли ких зу -
силь для ство рен ня відділу опра цю ван ня соціологічної інфор мації Інсти ту -
ту соціології НАН Украї ни.

Упро довж 1994–2001 років про фесійна діяльність На талії Олек санд -
рівни була по в’я за на зі ста нов лен ням про фесійної при клад ної соціології в
Україні в од но му з пер ших про фесійних ко мерційних соціологічних центрів 
“СОЦІС Лтд.” на по са дах керівни ка відділу опра цю ван ня інфор мації і ком -
п’ю тер но го за без пе чен ня та керівни ка відділу медіа-досліджень. Го лов ни ми 
про ек та ми Н.О.Га са нен ко в ці роки були: “Моніто рин ги ау ди торії ЗМІ
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(1993–2001), “Моніто рин ги рек ла ми на ТБ, у пресі, мет ро, зовнішньої рек -
ла ми” (1996–2001), “Consumer&Media” (2000–2001), “Щорічні досліджен -
ня ТБ і радіо в Україні та ве ли ких містах” (1996–1998).

2002 року На талія по вер тається до ро бо ти в Інсти туті соціології НАН
Украї ни, де про дов жує на уко ву діяльність до останніх днів сво го жит тя.

Одно час но у 2004 році ство рює кон сал тин го ву ком панію “Бюро ста тис -
тич но го аналізу”, за й мається роз роб лен ням но вих про грам опра цю ван ня й
аналізу соціологічної інфор мації, від 2008-го  пра цює на по са дах на чаль ни ка 
відділу з ро бо ти з гро мадськістю, а та кож  соціологічної служ би “Савік Шус -
тер Студія” та “Istyl студіос”.

За роки своєї діяль ності На талія Га са нен ко зро би ла ва го мий вне сок у
роз ви ток ма те ма тич но го за без пе чен ня соціологічних досліджень, соціо ло -
гії медіа, ме то ди ки мар ке тин го вих досліджень, ек зит-полів. З-під її пера
вий шло по над 70 на уко вих публікацій. На вер шині про фесійної май стер -
ності її жит тя за бра ла підступ на хво ро ба, саме тоді, коли її соціологічна
служ ба про ве ла на й точніші ек зит-поли на пре зи д ентських і місце вих ви бо -
рах 2010 року.

На талія Олек сандрівна за вжди відзна ча ла ся ди во виж ною пра це люб -
ністю, ви со кою відповідальністю і про фесійністю. Але по при всю про фе -
сійну за ван та женість вона за вжди зна хо ди ла час і для підго тов ки мо ло дих
фахівців у ВНЗ Києва та Вищій школі соціології Інсти ту ту соціології НАН
Украї ни, для кон суль ту ван ня ко лег із Києва та з усієї Украї ни зі склад них
про блем ма те ма тич но го за без пе чен ня та ме то ди ки досліджень.

У на ших сер цях На талія Олек сандрівна за ли шить ся як взірець про -
фесійності, ви ва же ності та чуй ності, оптимістич но го по гля ду на жит тя.
Вірною цим чес но там вона за ли ша ла ся до останніх днів.
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