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12 бе рез ня ми вітали На талію Вікторівну Кос тен ко — відо мо го укр а -
їнсько го соціоло га, провідно го вче но го у ца рині соціології куль ту ри та ма со -
вої ко мунікації — із ювілеєм.

На пев но, слуш ним буде ска за ти, що для ба гать ох друзів, колеґ, учнів цей 
день і кілька по пе редніх були спов нені приємни ми роз ду ма ми і тур бо та -
ми — ви бо ром квітів і пре зен тиків, які б були співзвучні сти лю і сма ку на шої
улюб ле ної “ви ну ва тиці тор жес тва”. Інте лект не й мовірної сили, ши ро ка
про фесійна еру диція у поєднанні з тендітністю, ви тон ченістю і ви шу ка -
ністю у зовнішньо му виг ляді та по ведінці, твердість суд жень і вчинків — із
постійним ба жан ням до по мог ти й підбадь о ри ти тих, хто цьо го по тре бує (у
на уко во му або в життєвому плані), доб ро та, дбай ливість і співчут ливість
раз ом із ба чен ням пер спек ти ви, відкритістю но во му й ціка во му — от лише
деякі риси На талії Вікторівни. Такі уро чис тості — привід при га да ти, “як усе
по чи на ло ся”, ска за ти ті добрі сло ва, які ми іноді за бу ваємо го во ри ти у по -
всяк денній суєті, відкалібру ва ти для себе за й вий раз мас штаб осо бис тості
лю ди ни, з якою тобі доля дала шанс пра цю ва ти і спілку ва ти ся.

На га дай мо деякі біографічні фак ти, перш ніж над а ти сло во дру зям і
колеґам:

Н.В.Кос тен ко пра цює в сис темі Академії наук від 1975 року — після
закінчен ня істо рич но го фа куль те ту Біло русь ко го дер жав но го універ си те ту
і пе ре їзду до Києва. В архіві ми знай шли ре цензію на її ре фе рат “Ме то до -
логічні та ме то дичні про бле ми ви ко рис тан ня кон тент-аналізу в со ціо ло -
гічних і соціаль но-пси хо логічних досліджен нях”, под а ний при вступі (!) до
аспіран ту ри Інсти ту ту філо софії АН Украї ни, підпи са ний са мим Віле ном
Пи ли по ви чем Чор но во лен ком (на той мо мент завіду ва чем відділу кон крет -

Соціологія: теорія, ме то ди, мар ке тинг, 2012, 2 3



них соціологічних досліджень). Він пи сав: “На да ний ре фе рат — цілком
зріла, са мостійна ро бо та, яка після не ве ли ко го до оп ра цю ван ня може бути
опубліко ва на. Автор ви я вив не а би я ке знан ня літе ра ту ри із соціології і со -
ціаль ної пси хо логії та не за пе речні здібності до дослідниць кої ро бо ти”. Метр 
не по ми лив ся — вітчиз ня на соціологія ма со вої ко мунікації опи ни ла ся в
надійних ру ках. Далі була співпра ця із Во ло ди ми ром Леонідо ви чем Оссо в -
ським — саме під його муд рим-чуй ним-до теп ним керівниц твом відбу ва ло ся 
про фесійне ста нов лен ня. Ро бо та у відділі соціологічних досліджень со -
ціаль но-про фесійних орієнтацій і на пи сан ня кан ди да тської дис ер тації з
теми “Про па ган да ціннос тей про фесійної діяль ності за со ба ми кіно” за вер -
ши ли ся успішним за хис том остан ньої, а та кож ви дан ням у 1986 році спіль -
ної з В.Л.Оссо вським мо ног рафії “Цінності про фесійної діяль ності (досвід
соціологічно го досліджен ня кіно)”.

Дані та їх аналіз, по шу ки і знахідки, про ек ти і звіти, кон фе ренції і
публікації — з цьо го скла дається про фесійне жит тя вче но го. Із внес ку кож -
но го з та ла но ви тої пле я ди соціологів, які пра цю ва ли у 1970–1980-ті, скла -
ла ся укр аїнська соціологія, ста ло мож ли вим ство рен ня Інсти ту ту соціології 
НАНУ 1990 року. У відділі соціології ма со вої інфор мації і гро ма дської дум -
ки (пізніше — відділ соціології куль ту ри і ма со вої ко мунікації), очо лю ва но -
го А.О.Руч кою, На талія Вікторівна пра цює від дня його ство рен ня. Вже
1994 року вона за хи щає док то рську дис ер тацію “Цінності та сим во ли в ма -
совій ко мунікації”. Мо ног рафія з та кою са мою на звою ста ла однією із на й -
впли вовіших парць того часу в соціології ма со вої ко мунікації. Пішли нові
про ек ти, співпра ця із за кор дон ни ми і вітчиз ня ни ми дослідни ка ми, мар ке -
тин го ви ми організаціями, участь у вик ла дацькій ро боті, на уко ве керівниц -
тво аспіран та ми. Ре зуль та ти та кої на си че ної про фесійної діяль ності відоб -
ра же но, зок ре ма, у та ких пра цях, як “Медіа у ви бо рах: між політи кою і куль -
ту рою (кон тент-аналіз політич ної преси”(1999), “Соціокуль турні іден тич -
ності та прак ти ки” (2002), “Досвід кон тент-аналізу: мо делі та прак ти ки”
(2003), “Но ви ни vs Но ви ни. Ви бор ча кам панія у но вин них те леп рог ра мах”
(2005), “Медіа. Де мок ратія. Куль ту ра” (2008), “Якісні досліджен ня в
соціологічних прак ти ках” (2009), “Суб куль тур на варіативність укр аїнсько -
го соціуму” (2010). На по точ ний мо мент на ра хун ку На талії Вікторівни по -
над 150  на укових публікацій. Статті в на шо му ча со пи су, відгу ки на дис ер -
тації, вис ту пи на засідан нях Уче ної та Спеціалізо ва ної рад Інсти ту ту за -
вжди тішать її ша ну валь ників своєю гли би ною, логікою, об разністю, влас -
не — не пов тор ністю. З 2007 року вона за сту пи ла Анатолія Олек сан дро ви ча
Руч ку на по саді завіду ва ча відділу соціології куль ту ри та ма со вої ко муніка -
ції і ти хим, спокійним го ло сом, але впев не но і твер до спря мо вує наші
досліджен ня до но вих обріїв пізнан ня. А ми й ладні підко ря ти ся, бо впев -
нені: На талія Вікторівна — справжній інте лек ту ал, справжній про фе сор,
справжній куль тур ний герой.

Колеґи відділу соціології куль ту ри та ма со вої ко мунікації
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* * *

На талці Кос тен ко

Звісно, це тривіаль но, але я все одно вра же ний тим, як див но влаш то ва -
на пам ’ять. Цілі плас ти жит тя зни ка ють без жод но го сліду, а якась дур ни ця,
по гляд, жарт, вірш за пам ’я то ву ють ся на все жит тя. Нап рик лад, я досі пам ’я -
таю но мер те ле фо ну поліклініки, де пра цю ва ла моя мама ще тоді, коли те ле -
фо ни були п’я тиз нач ни ми, ма буть, тому, що ви га дав мне моніку:

куб семи без еди ни цы и
те ле фон ми ли ции.

Прихід На тал ки в Інсти тут був яс кра вою подією, що змінила струк ту ру
міжо со бистісних відно син. Ко лись у ті роки з’я вив ся тест Айзенка для
вимірю ван ня IQ, я пе ревірив На тал ку — з’я су ва ло ся, що він був у неї десь
близь ко 140, ви щий, ніж у мене, що мене про сто вра зи ло (на мех маті, звідки
я при й шов, фор му ва ла ся не а дек ват на за ро зумілість і уяв лен ня, ніби все,
крім ма те ма ти ки, — це не на ука). За пам ’я та ли ся та кож ряд ки з вірша, який я
при свя тив пе ре їзду в гос тин ний дім Ми хайлівсько го мо нас ти ря:

И вот гос ти ный дом по пов ский
Поч ти что весь от да ли нам —
И мы смог ли при нять двух дам,
Со вку сом вы бран ных Оссов ским.

До даю ма ловідоме фото На тал ки тих років.

А от при га да ти, що я ство рю вав, поки “повз” в Інсти тут на На талчин
ювілей гіркою повз Жов тне ву лікар ню (вда ло ся при пар ку ва ти ся лише вни -
зу), вже важ ко (і на безго лов ’я не можу знай ти, де я це за пи сав). Два ряд ки
зник ли, ну десь так:
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Тебя я по мню со вер шен но юной,
Ког да ты увле ка лась Уна му ной
И под кол лег вос тор жен ных ова ции
Счи та ла вир ту оз но кор ре ля ции.

И вот те перь по лзу... дро жат ко лен ки
На юби лей На та лии Кос тен ки.

Но глав ное, чтоб все мы не за бы ли,
Что мы внут ри та кие же, как были,
А если внеш не что-то нам не нра вит ся,
То в фо то шо пе это все ис пра вит ся.

У мене до На тал ки на й тепліші по чут тя, по ва га і за хоп лен ня її на уко ви -
ми до сяг нен ня ми й інте лек ту аль ни ми здібнос тя ми. А її вис ту пи на Ра дах із
за хис ту та на кон фе ренціях не тільки спов нені гли бо ким на уко вим смис лом
(час ти на кот ро го, чес но ка жу чи, від мене вис ли зає), а й ше дев ра ми ора то р -
сько го мис тец тва, бо да ру ють ес те тич ну на со ло ду. По чу ваєшся май же як у
кон сер ва торії.

На тал ко, ще раз вітаю!

Вдяч ний окре мим лю дям та організаціям, що над а ли мені цю мож -
ливість.

Во ло ди мир Паніотто

* * *

Я, вза галі-то, для себе так і не збаг нув, коли саме наш пер ший ма со вий
набір аспірантів і ла бо рантів пе ре став зби ра ти ся в дні на род жень, а та кож у 
дні довільно об ра них чи во люн та р истськи при зна чу ва них при водів. При -
чо му, як ба чить ся із сьо го ден ня, з єди ною ме тою — дати вихід кип лячій мо -
лодістю крові. Вже й не при га да ти, чи за ли шав ся тоді час для серй оз них на -
уко вих за нять. Ди сер таційні досліджен ня, ці мирні й не дуже за хоп ливі
ігри, а та кож тек сти, що їх за вер шу ва ли, три ва ли й вер ши ли ся ніби у
невідомо звідки ви ник ло му часі, або ж у та ко му усамітненні, де лічби часу
місця немає. Тоді ж уяв ни ло ся, що в На талч ино му соціологічно му да ру -
ванні, на за здрість, поєднується при род на те о ре тич на ком пе тентність, тоб -
то здатність зна ти більше, ніж мож на ви тяг ти з про чи та но го, із лю бов -
но-сприт ним емпірич ним ру коділлям. Що ро ку вона не нав ’яз ли во про по -
нує до на шо го дис ципліна рно го сто лу за для вга му ван ня го ло ду на доб ру
на уко ву бе лет рис ти ку на вди во ви жу осмис лені тек сти, що пе реме жо ву -
ють ся візе рун ка ми correspondence analysis. І немає сумнівів, що в  Натал -
чиному май бут ньо му про дов жу ють вільно скла да ти ся на укові за ду ми і
наміри із на пе ред виріше ною до лею — бути ви тон че но под а ни ми у стат тях
і книж ках.

Сергій Макеєв
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* * *

Заз ви чай у бе резні ми го во ри мо про “соціологію з жіно чим об лич чям”.
Мож ли во, вар то про це зга ду ва ти і в інші дати.

Соціолог цікавіший за свої об ста ви ни. Мож ли во, так трап ляється не
в аб со лютній більшості ви падків, але в на шо му “кейсі” це саме так. Усі
зовнішні чин ни ки не мо жуть кон ку ру ва ти із са мою осо бистістю. Хоча й
зовнішні чин ни ки до сить про мо висті — публікації, тен денції, смис ли. Але,
як за зна чає один із провідних укр аїнських пись мен ників: “Жит тя пись мен -
ни ка цікавіше, ніж те, що він пише”. Жит тя соціоло га теж буває за хоп -
ливішим за на й ви баг ливіші графіки, діаг ра ми та ілюс трації.

Досліджен ня кіне ма тог ра фа, інших мис тець ких форм, медіа, ціннос тей
та сим волів ма со вої ко мунікації — суттєві над бан ня соціології новітньо го
періоду, а сама осо бистість ав то ра ста но вить не за пе реч ний інте рес для по -
тенційних послідов ників у соціологічних об ста ви нах.

Як і всі важ ливі речі у житті, біографії “онто логічно близь ких і гно се о -
логічно да ле ких” лю дей час то вис ли за ють з рук і ста ють час ткою по всяк ден -
ності. Не дати їм повністю пе ре тво ри ти ся на по всяк денність — по кли кан ня
ювілеїв та уро чис тих подій. Сприй ма ти лю ди ну без по се ред ньо, без сер пан -
ку на уко вих здо бутків і до сяг нень — тут-і-за раз — те, чому на вча ють і якісна
соціологія, і теорії дис кур су, і су часні досліджен ня куль ту ри.

Зав дя ки На талії Вікторівні ця така плав ка по всяк денність на уко вої
праці пе ре орюється у диво за но вих не пе ред ба чу ва них об ста вин.

Ка те ри на Тяг ло

* * *

Те, що На талія Кос тен ко є дуже доб ро зич ли вою лю ди ною, я відчув десь
на по чат ку 1970-х років. Тоді я ціка вив ся кон цепцією ціннос тей Мілто на
Рокіча. Літе ра тур них дже рел щодо цьо го було за ма ло. Але якось до рук по -
тра пив аме ри ка нський ча со пис “Public Opinion” (1974, 38, 4) зі стат тею відо -
мо го дослідни ка. У зв’яз ку з тим, що англійську я знав знач но гірше, ніж
німецьку, звер нув ся по до по мо гу до На талії Вікторівни. Па м’я таю, вона не
тільки пе ре кла ла цю стат тю, а й на чис то її пе ре пи са ла своїм каліграфічним
по чер ком. На той час це була не про сто пе ресічна до по мо га стар шо му ко лезі
по ро боті, але вияв при род ної чут ли вості на ту ри На талії Вікторівни, за що я
їй щиро дя кую й сьо годні.

Потім доля зве ла нас із На талією Вікторівною раз ом в од но му відділі
Інсти ту ту соціології НАН Украї ни. Можу засвідчи ти всім при хиль ни кам її
та лан ту — вона, як і раніше, за ли шається чут ли вою і доб ро зич ли вою лю ди -
ною, яка може при й ти на до по мо гу кож но го разу, якщо потрібно. Ін те -
ліґентність її відома всьо му ко лек ти ву інсти ту ту та за його меж ами. По ро -
боті ми жод но го разу не сва ри ли ся, ро зуміли одне од но го без інте лек ту аль -
них утруд нень. На талія Вікторівна є дуже кре а тив ною лю ди ною. За раз,
коли вона очо лює відділ соціології куль ту ри і ма со вих ко мунікацій Інсти ту -
ту, її твор чий, інно ваційний підхід до спра ви на очно втілюється у роз роб -
ленні ба гать ох пла но вих і відом чих тем.
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Ша нов на На таліє Вікторівно, міцно го здо ров ’я Вам, бадь о рості та твор -
чо го на тхнен ня в усіх спра вах, а та кож многія, благія літа Вам на радість усім 
дру зям і колеґам!

Анатолій Руч ка

* * *

Най го ловніше над бан ня вче но го — не сту пені, зван ня і на го ро ди. Все це
фор мальні відзна ки, котрі роз повіда ють про ми ну ле і да ле ко не за вжди ха -
рак те ри зу ють сьо го ден ня і пер спек ти ву лю ди ни, яка за й мається на уко вою
пра цею. Го лов не — ав то ри тет і ре пу тація на й кра що го фахівця у своїй ца рині 
на уки, сло во яко го за вжди за ли шається останнім, по за як колеґи впев нені,
що це на справді “останнє сло во на уки”. Саме та кий ав то ри тет і така ре пу -
тація у На талії Вікторівни Кос тен ко в усьо му, що сто сується соціології
куль ту ри та ЗМІ. А таємни ця про ста — та лант, еру диція, не впин на праця і
вимогливість (насамперед до самої себе, а потім уже до колеґ та учнів).

Із пер фекціоніста ми да ле ко не за вжди лег ко, особ ли во тим, хто цією
якістю наділе ний, м’я ко ка жу чи, не по вною мірою. Ска жу про себе: не одно -
ра зо во був об’єктом іронічних ко мен тарів На талії Вікторівни лише за те, що
вис лов лю вав ра ди кальні суд жен ня там, де, на її освічену дум ку, мій ра ди -
калізм не спи рав ся на дос тат ню арґумен тацію. Ма буть, до мо лод ших колеґ
вона в та ких ви пад ках ста ви ла ся по блаж ливіше. І мала рацію. Хтось по ви -
нен ста ви ти на місце за ро зумілих ак са калів. Це особ ли ва риса ха рак те ру, що 
вирізняє не пе ресічних жінок — бути не тер пи ми ми тільки щодо тих, хто
наділе ний фор маль ни ми (чи не фор маль ни ми) пе ре ва га ми у про фесійній
спільноті. Віта ю чи На талію Вікторівну з ювілеєм, ба жа ю чи успіху в усіх її
твор чих по чи нан нях, не можу як ре дак тор ча со пи су по збу ти ся ко рис ли вих
но ток: очікую на чер гові статті в ча со пис, адже кож на нова її стат тя — це
успіх і на шо го ака демічно го ча со пи су, і всієї на шої ака демічної соціології!

Євген Го ло ва ха
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Чин ни ки ав то номії працівни ка за умов
ґло баль ної інфор ма ти зації: те о ре тичні уяв лен ня
та українські реалії

Анотація

У статті роз гля ну то те о ре тичні інтер пре тації праці за умов інфор ма ти зації
суспільства, що на ле жать Е.Тоф фле ру, Й.Ма суді, М.Кас тель су, К.Мею та
іншим дослідни кам. Уза галь не но пе ре ду мо ви, зовнішні ви я ви та пси хо логічні
наслідки ав то номії працівни ка. На цьо му кон цеп ту аль но му підґрунті ви су ну то 
гіпо те зу про імовірні соціаль но-еко номічні, фа хо во-освітні, інфор маційно-тех -
но логічні та осо бистісно-інно ваційні пе ре ду мо ви ав то номії працівників в Ук ра -
їні за умов ґло баль ної інфор ма ти зації. Слушність цієї гіпо те зи знач ною мірою
підтвер дже но емпірич ним тес ту ван ням її з ви ко рис тан ням мо делі мно жин ної
лінійної реґресії. Вста нов ле но, що в су час но му укр аїнсько му суспільстві пе ре ва -
жає соціаль но-еко номічне зу мов лю ван ня ав то номії працівників. Го ловні со цi -
аль но- еко номічні чин ни ки цієї ав то номії в Україні — при ват не во лодіння за со -
ба ми ви роб ниц тва, ви со коліквідний фа хо вий капітал та осо бис тий ме нед же р -
ський хист. Порівня но мен шою мірою ав то номію осо би у тру до вих відно си нах
зу мов лює ви ко рис тан ня нею ІКТ та інтен сивність підви щен ня кваліфікації.
Вплив осо бистісно-інно ваційно го чин ни ка ви я вив ся ста тис тич но не зна чи мим
у меж ах за галь ної вибірки.

Клю чові сло ва: ав то номія працівни ка, інфор ма ти зація, інфор маційно-ко му -
нікаційні тех но логії (ІКТ), ґло балізація, Інтер нет, ком п’ю тер

Вступ

Упро довж останніх де ся тиліть різні ца ри ни діяль ності у світі та в Ук -
раїні де далі більше за зна ють інфор ма ти зації, тоб то уґрун то ву ють ся на ін -

Соціологія: теорія, ме то ди, мар ке тинг, 2012, 2 9



фор маційно-ко мунікаційних тех но логіях (ІКТ). Ком п’ю те ри зу ють ся і на -
бу ва ють дос ту пу до елек трон них ко мунікаційних ме реж дер жавні уста но ви, 
організації та підприємства, при ват но-кор по ра тив ний сек тор еко номіки та
на се лен ня.

Дані соціологічно го моніто ринґу Інсти ту ту соціології НАН Украї ни1

по ка зу ють за лу ченість укр аїнських гро ма дян у прак ти ки ви ко рис тан ня
ІКТ — по бу то вий ужи ток, вміле ко рис ту ван ня і ви ко рис тан ня у ро боті ком -
п’ю терів, ко рис ту ван ня Інтер не том вдо ма, на ро боті, в Інтер нет-кафе, ком -
п’ю тер но му клубі тощо, ви ко рис тан ня Інтер не ту з інфор ма тив ною, на -
вчаль ною, ко муніка тив ною і тру до вою цілями (табл. 1).

Таб ли ця 1

Роз поділи пер вин них по каз ників за лу че ності
у прак ти ки ви ко рис тан ня ІКТ за за галь ною вибіркою, %

Пер винні по каз ни ки за лу че ності у прак ти ки ви ко рис тан ня ІКТ

Чи пла нуєте Ви на й ближ чим ча сом при дба ти для себе (для Ва шої сім’ї) 
ком п’ю тер?

Так, пла ную 10,5
Ні (вже маю) 34,2
Ні (немає по тре би) 30,2
Ні (не маю мож ли вос тей) 20,5
Важ ко ска за ти 4,5

Чи вмієте Ви ко рис ту ва ти ся ком п’ю те ром?

Не вмію і ніколи не ко рис ту юсь 54,7
Вмію пра цю ва ти на ком п’ю тері, іноді ко рис ту юсь 29,4
Вмію і постійно ви ко рис то вую в ро боті 15,2

Чи ко рис туєтесь Ви Інтер не том? (Відзнач те всі відповіді, що підхо дять)

Не маю по тре би і ніколи не ко рис ту юсь 59,8
Маю по тре бу, але не маю мож ли вості 9,8
Ко рис ту ю ся вдо ма 21,4
Ко рис ту ю ся на ро боті 9,6
Ко рис ту ю ся в Інтер нет-кафе, ком п’ю тер но му клубі тощо 4,7
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1 У статті опри люд ню ють ся ре зуль та ти вто рин но го аналізу ма си ву емпірич них соціо -
логічних да них, от ри ма них у меж ах реалізації Інсти ту том соціології НАН Украї ни про -
ек ту “Укр аїнське суспільство: моніто ринґ соціаль них змін” (керівник про ек ту — В. Во -
рона, ав то ри про гра ми про ек ту — Є.Го ло ва ха і Н.Паніна). Зок ре ма, про а налізо ва но
окремі дані за галь но національ но го опи ту ван ня, про ве де но го у бе резні–квітні 2010 року
(N = 1800). Вибірка трис ту пе не ва, стра тифіко ва на, ви пад ко ва, із квот ним скринінґом на
остан ньо му щаблі, про порційно реп ре зен тує до рос ле (віком по над 18 років) на се лен ня
24 об лас тей Украї ни, АР Крим та м. Києва (ав то ри вибірки — Н.Паніна і М.Чу ри лов).
Опи ту ван ня про во ди ли ся за ме то дом са мо за пов нен ня ан кет. Ста тис тич ний аналіз да -
них здійсне но з ви ко рис тан ням мож ли вос тей про грам них па кетів ОСА для Windows
(ав тор — А.Гор ба чик) та SPSS v. 17.0. 


