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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Разом із здобуттям країною 

незалежності українська промисловість переживала період радикальної 

трансформації, пов’язаний із переходом до ринкової економіки та розпадом 

виробничих ланцюгів Радянського Союзу. У швейній промисловості відбулося 
включення українських фабрик до глобальних ланцюгів постачання 

(К. Калантарідіс). Відтоді більшість із них працює на давальницькій сировині 

(О. Цепко), часто виробляючи продукцію на замовлення відомих західних брендів. 
Такі тенденції мали суперечливі наслідки. З одного боку, завдяки включеності до 

глобальних ланцюгів постачання було створено значну кількість робочих місць, 

насамперед у трудомістких галузях економіки, а з іншого, дослідження Міжнародної 
організації праці та низка інших (М. Старманнс, А. Меззадрі, Р. Срівастава, 

К. Люгінбюль, Б. Музіолек) вказують на незадовільні умови праці та відповідно 
проблеми відтворення робочої сили (labor power reprоduction) у країнах, що 

перебувають «внизу» глобальних ланцюгів постачання, зокрема на те, що оплата 

праці у промисловості, включеній до глобальних ланцюгів постачання, покриває не 

більш як 50% базових потреб працівників і працівниць (М. Аннер, Дж. Холдкрофт). 
Дослідження відділу економічної соціології Інституту соціології НАН України та 

центру SOCIS демонструє, що значній частині робітників і робітниць України бракує 

коштів на задоволення базових потреб, зокрема на повноцінне харчування та 

необхідний одяг (В. Буткалюк). 
У дослідженнях умов праці в глобальних ланцюгах постачання західних 

брендів, зокрема роботах А. Меззадрі, І. Тяндранінзі, М. Аннера, Дж. Паттендена та 

інших, приділено багато уваги ситуації в країнах Азії, оскільки саме вони є 

найбільшими постачальниками на світовому ринку. Однак останнім часом 

відбувається процес «повернення» виробництва до країн Центральної та Східної 

Європи (Дж. Андерсон та ін., К. Люгінбюль, Б. Музіолек). Попри таку тенденцію й 

попри те, що українська промисловість уже кілька десятків років включена до 

глобальних ланцюгів постачання західних брендів, дослідження соціальних 

наслідків такої включеності обмежені лише нечисленними розвідками ‒ 
К. Калантарідіса, О. Цепко та Л. Хормел. 

Деякі аспекти життя українських робітників і робітниць уже висвітлені в 

роботах О. Симончук, О. Панькової, К. Іващенко, Т. Петрушиної, А. Арсеєнка, 
А. Малюка, Н. Толстих, В. Смакоти, О. Бєлєнок, Н. Ніколаєнка, В. Буткалюк, 
М. Варги, А. Рябчук, Д. Манделя, Д. Горбача. Зокрема в цих роботах розглянуто 
трансформацію українського робітничого класу і його місце в соціально-економічній 

структурі суспільства, проблеми експлуатації і відчуження, інституційні і правові 

аспекти трудових відносин, якість життя робітників та робітниць, класова 

свідомість, особливості профспілок і суб’єктивні аспекти праці. Однак і понині 
бракує досліджень, у яких було б експліковано проблеми відтворення робочої сили 
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(labor power) на українських фабриках, зокрема на тих із них, що включені до 

глобальних ланцюгів постачання: завдяки яким ресурсам, джерелам цих ресурсів і 

чинникам відтворюється здатність індивідів створювати споживчу вартість 

(К. Маркс, М. Буравой). 
Західні соціологічні теорії відтворення робочої сили (К. Маркс, М. Буравой, 

Л. Вогель, С. Федерічі та інші), зокрема й теорії, спрямовані на експлікацію 

структурних чинників, що визначають потенціал впливу робітників і робітниць на 

умови відтворення робочої сили (Е. О. Райт, Б. Сілвер, М. Аннер), можуть мати 

певні обмеження на теренах пострадянських суспільств, зумовлені специфікою 
емпіричної бази цих теоретичних побудов. Відповідно їх застосування в дослідженні 

структурних чинників відтворення робочої сили української швейної галузі, 
включеної до глобальних ланцюгів постачання, дає змогу верифікувати 

застосовність цих теорій у ширшому соціальному контексті, а відтак розвинути 

евристичний потенціал соціологічної теорії відтворення робочої сили. 
Отже, наукова проблема, яка розв’язується в дисертації, полягає в суперечності 

між тим, що відсутня комплексна соціологічна експлікація умов, джерел та 

структурних чинників відтворення робочої сили на українських фабриках, 

включених до глобальних ланцюгів постачання, та необхідністю забезпечення 

належного рівня її відтворення. 
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне 

дослідження виконане в межах науково-дослідницької теми кафедри соціології 

факультету соціології і права КПІ ім. Ігоря Сікорського «Соцієтальний розвиток, 

модернізація та модерн в глобальному світі» (№ держреєстрації 0116U008963). 
Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

експлікація умов, джерел та структурних чинників відтворення робочої сили на 

українських швейних фабриках у глобальних ланцюгах постачання. Для досягнення 

окресленої мети необхідно виконати наступні завдання: 
- ідентифікувати основні підходи до вивчення відтворення робочої сили та 

його структурних чинників, оцінити евристичний потенціал та обмеження 

цих підходів; 
- розробити концептуальну схему аналізу умов, джерел та структурних 

чинників відтворення робочої сили в глобальних ланцюгах постачання; 
- оцінити вплив глобальних ланцюгів постачання на відтворення робочої 

сили; 
- експлікувати ресурси, що визначають умови відтворення робочої сили, та 

розкрити джерела цих ресурсів на українських швейних фабриках, 

включених до глобальних ланцюгів постачання; 
- ідентифікувати структурні чинники, що впливають на умови відтворення 

робочої сили та здатність робітників і робітниць змінювати ці умови 

(впливовість у перемовинах – labor bargaining power); 
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- верифікувати евристичний потенціал теорій відтворення робочої сили, 
режимів контролю праці та концепції робітничої впливовості в 
перемовинах. 

Об’єктом дослідження є відтворення робочої сили на українських швейних 

фабриках. 
Предметом дослідження умови, джерела та структурні чинники відтворення 

робочої сили на українських швейних фабриках, включених до глобальних ланцюгів 
постачання. 

Методи дослідження. Основними методами дослідження є загальнонаукові 

методи: аналіз і синтез, індукція та дедукція для розроблення теоретико-
методологічного підходу дослідження та роботи з емпіричними даними; 
систематизації та класифікації для розроблення концептуальної схеми аналізу 

відтворення робочої сили як соціального процесу; методи порівняльного аналізу між 

деякими аспектами швейної промисловості та інших галузей української економіки, 
а також між деякими аспектами української та інших швейних галузей у глобальних 

ланцюгах постачання. Також були використані соціологічні методи: 

напівструктуровані інтерв’ю для збору даних, вторинний аналіз результатів інших 

досліджень та статистичних даних. 
Емпіричну базу дослідження складають дані державної статистики України, 

міжнародних організацій та міжнародного дослідницького проекту з вивчення умов 

праці на підприємствах, включених у глобальні ланцюги постачання. Зокрема в 

дисертації були використані дані Державної служби статистики України, Бази даних 

ООН щодо глобальної торгівлі (UN Comtrade Database), 66 напівструктурованих 

інтерв’ю (з них 16 глибинних) на 15 українських швейних фабриках, включених до 

глобальних ланцюгів постачання (зібрані протягом 2016‒2018 років у співпраці з 

міжнародною організацією «Кампанія за чистий одяг»). 
Наукова новизна одержаних результатів. На основі вирішення завдань 

дисертаційного дослідження були отримані такі наукові результати, що мають 

наукову новизну і винесені на захист. 
Уперше: 
- розроблено концептуальну схему аналізу умов, джерел та чинників 

відтворення робочої сили в глобальних ланцюгах постачання; виділено 

матеріальні та темпоральні ресурси, за наявністю яких можна оцінювати 
умови відтворення робочої сили; систематизовано джерела відтворення 

робочої сили, серед яких ринкові та державні джерела, а також соціальні 

мережі та самовиробництво продукції; 
- виокремлено і систематизовано основні чинники, що впливають на умови 

відтворення робочої сили та здатність робітників і робітниць змінювати ці 

умови, серед яких а) особливості функціонування глобальних ланцюгів 

постачання (зокрема особливості організації виробництва, ступінь 

фрагментації ланцюга); б) економічна динаміка на макрорівні (зокрема 
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інфляція, динаміка виробництва/експорту в галузі); в) стан ринку праці 

(зокрема безробіття, пропозиція працевлаштування); г) державна політика у 

сфері трудових відносин і соціального забезпечення та рівень контролю за її 

імплементацією (зокрема законодавство у сфері трудових відносин, 

соціальне страхування); д) характеристики профспілок.  
Удосконалено: 
- розуміння понять (ресурси і джерела) та необхідного рівня відтворення 

робочої сили з погляду марксистської теорії її відтворення, зокрема 

інтегровано аналіз темпоральних ресурсів; застосовано концепцію прав 

людини для визначення необхідного рівня відтворення робочої сили і 
продемонстровано значення для її відтворення ресурсних джерел поза 

процесом виробництва та ринковими відносинами; 
- зв’язок між концепцією робітничої впливовості в перемовинах та теоріями 

режимів контролю праці крізь призму зв’язків між агентністю та 

структурою, на підставі їх одночасного застосування в емпіричних 

дослідженнях. 
Дістало подальшого розвитку: 
- концепція впливовості в перемовинах завдяки залученню до аналізу 

критеріїв стратегічності галузі та поінформованості робітників про 

можливості впливу, зумовлені їхнім об’єктивним місцем в організації 

виробництва; 
- розуміння ролі державних інтервенцій у відтворенні робочої сили та їхньої 

значущості в перемовинах, зокрема продемонстровано, як 

диверсифікований, але низький рівень державного втручання в умовах 

економічної кризи має суперечливий вплив на впливовість у перемовинах;  
- уявлення щодо механізмів впливу соціально-демографічних характеристик 

(таких як стать, вік, склад сім’ї) на відтворення робочої сили в глобальних 

ланцюгах постачання. 
Практичне значення одержаних результатів. Частина результатів 

дослідження була включена до звіту та інших матеріалів міжнародної організації 
«Кампанія за чистий одяг» (Clean Clothes Campaign), які використовуються в 

адвокаційній діяльності з метою захисту прав працівниць і працівників швейної 

промисловості. Результати можуть бути використані з метою запровадження 

ефективнішого контролю за дотриманням законодавства у сфері захисту праці, а 

також для покращення державної політики регулювання відтворення робочої сили. 

Також результати дають змогу включити український контекст у глобальну 

академічну та політичну дискусію щодо переваг і недоліків функціонування 

глобальних ланцюгів постачання одягу. 
Матеріали дисертації були використані у викладанні навчальної дисципліни 

«Проблеми соціальної нерівності в сучасному світі», а також можуть бути 

використані у викладанні навчальних дисциплін із проблематики соціальних 
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структур і соціальної нерівності, соціології суспільних рухів та економічної 

соціології. 
Апробація результатів дисертації. Результати дослідження були 

представлені й обговорені на наступних наукових заходах: міжнародній конференції 

«Економічна криза чи криза неолібералізму? Програма альтернативної політики 
розвитку України» (Київ, 2015), міжнародній науково-практичній конференції з 

соціології «Держава та глобальні соціальні зміни: історична соціологія панування та 

спротиву в епоху модерну» (Київ, 2015), всеукраїнській науковій конференції 

«Соціальні класи в Україні: напрями теоретичних та емпіричних досліджень» (Київ, 

2016), міжнародній науково-практичній конференції «Історична соціологія 

цивілізацій: модерн поміж демократією та нерівністю» (Київ, 2016), міжнародній 

науково-практичній конференції з соціології «Капіталізм, популізм та модерн» 

(Київ, 2017), міжнародній конференції «Незгода фемінізму і марксизму в 

колишньому СРСР: від «нещасливого шлюбу» до щасливого?» (Харків, 2017), XII 

конференції Глобального університету праці (Global Labour University) 
«Реінкарнація чи смерть неолібералізму? Зростання ринкового авторитаризму та 
виклики для праці» (Делі, Індія, 2017), ІІІ конгресі Соціологічної асоціації України 

«Нові нерівності — нові конфлікти: шляхи подолання» (Харків, 2017), ХІІІ 

щорічному дослідницькому семінарі ім. Даниліва (Оттава, Канада, 2017), проміжній 

конференції з економічної соціології Європейської соціологічної асоціації 

(Констанц, Німеччина, 2018), міжнародній науково-практичній конференції «Великі 

війни, великі трансформації, 1918-2018 роки: конфлікти та мир у ХХ і ХХІ 

сторіччях» (Київ, 2018), міжнародній конференції «Проблеми розвитку соціологічної 

теорії. Спільноти: суспільна уява і практики конструювання» (Київ, 2019). 
Публікації. Основні положення та результати кандидатської дисертації 

викладені в 13 одноосібних наукових публікаціях, з яких: 4 – статті у фахових 

виданнях України з соціологічних наук, з них 1 у виданні, що індексується у 

міжнародних наукометричних базах; 2 – статті у закордонних наукових журналах;  4 

– матеріали і тези наукових конференцій; 3 – статті в інших наукових та науково-
практичних виданнях, які додатково відображають зміст дисертації. 

Структура дисертації. Дисертаційна робота складається з основної частини 

(вступ, три розділи, висновки), списку використаних джерел та трьох додатків. 

Повний обсяг дисертації налічує 224 сторінки; обсяг основного тексту дисертації – 
175 сторінок. Список використаних джерел займає 24 сторінки та включає 194 

найменування, з них 114 англійською мовою. Додатки займають 11 сторінок. 
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 
У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми дисертаційного 

дослідження, сформульовано наукову проблему, мету і завдання, розкрито наукову 
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новизну дисертаційної роботи та практичне значення одержаних результатів, подано 

інформацію про апробацію дисертації та релевантні публікації. 
У першому розділі «Теоретико-методологічні засади соціологічного 

дослідження відтворення робочої сили» зроблено критичний огляд соціологічної 

літератури з теми дисертації, уточнено концептуалізацію робочої сили та її 

відтворення, типізовано ресурси та систематизовано джерела відтворення робочої 

сили, розглянуто питання необхідного рівня відтворення робочої сили та деякі 

структурні чинники, котрі впливають на це відтворення; уточнено концептуалізацію 

робітничої впливовості в перемовинах, виокремлено структурні чинники, які 

визначають робітничу впливовість у перемовинах; розглянуто зв’язок та потенціал 

синтезу між теоріями агентності та структурних умов, що визначають цю агентність; 
розглянуто та обґрунтовано методологію збору емпіричних даних дослідження. 

Поняття здатності робітників і робітниць виконувати певну роботу є 

спорідненим з кількома іншими: трудові ресурси, трудовий потенціал, людський 

капітал та робоча сила. Концепції трудових ресурсів, трудового потенціалу та 

людського капіталу використовують радше для агрегованого аналізу сукупності або 

працездатного населення, або працездатного населення і його якісних 

характеристик. Евристичний потенціал цих концепцій обмежений або їхнім 
агрегованим рівнем аналізу, або виключенням фізичного аспекту здатності 

виконувати працю. На відміну від них, концепція робочої сили, розроблена 

К. Марксом та доопрацьована М. Буравим, Л. Вогель, С. Федерічі, М. Міес, 

М. Гіменез та іншими, охоплює сукупність розумового та фізичного потенціалу, 

який у процесі виробництва трансформується в споживчу вартість. Відтворення ж 

робочої сили є відновленням цього розумового та фізичного потенціалу, щоденним 
процесом, який дає змогу працівникам і працівницям брати участь у процесі 
виробництва, а також забезпечувати необхідним колишніх та майбутніх робітників і 

робітниць. 
Відтворення робочої сили відбувається за рахунок споживання низки ресурсів, 

які визначають умови відтворення та які отримують з певних джерел. Для К. Маркса 

ці ресурси зводилися до зарплатні як матеріального ресурсу; з погляду Л. Вогель, 

С. Федерічі, М. Міес, М. Гіменез та інших представниць марксистської теорії 

соціального відтворення, яка розвивалася в межах марксистського фемінізму, 

(переважно) безоплатна репродуктивна праця, яку зазвичай виконують жінки, є як 

невід’ємною частиною відтворення робочої сили, так і точкою перетину структур 

капіталістичної та гендерної нерівності. Історично обґрунтована критика підходу 
К. Маркса з боку М. Буравого підштовхує до аналізу джерел ресурсів для 

відтворення робочої сили за межами процесу виробництва, включивши вимір 

державних інтервенцій. Напрацювання Л. Вогель, С. Федерічі, М. Міес, М. Гіменез 

дають змогу поряд з державними інтервенціями виділити неформальну економіку, 
присадибне господарство та особисті зв’язки як важливі джерела ресурсів для 

відтворення. Запропоновано наступну типізацію ресурсів для відтворення робочої 
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сили: матеріальні ресурси (такі як зарплатня, інші грошові надходження, а також 

продукція та послуги) і темпоральні ресурси, необхідні для відтворення та 

виконання репродуктивної праці. Матеріальні та темпоральні ресурси працівники і 

працівниці отримують з низки джерел, серед яких виокремлено такі типи: ринкові 
джерела (зарплата, неформальні підробітки), державні джерела (регуляторна 

політика, соціальна підтримка), соціальні мережі (формальні та неформальні), 
самовиробництво продовольчої та непродовольчої продукції. 

Огляд дискусії довкола питання необхідного рівня відтворення робочої сили 
від залучення у виробництво побудовано на постулаті К. Маркса про історичну 

обумовленість як потреб, так і способів їх задоволення – тобто як обсягу необхідних 

ресурсів, так і джерел їх отримання. Аналіз теорій М. Буравого, М. Гіменез, 

С. Федерічі, М. Міес дав змогу зупинитися на концепції мінімальної гідної зарплатні 

(living wage) як стандарту оцінки необхідного рівня забезпечення матеріальними 

ресурсами для відтворення. На основі теоретико-методологічних напрацювань 
Дж. Мерка, Р. Анкера та М. Анкер, а також на основі підходу ініціативи «Азійська 

базова зарплата» (Asian Floor Wage), виокремлено методологічні принципи 

обрахунку орієнтовної величини мінімальної гідної зарплатні, які базуються на 

фундаментальних правах людини та історично обумовленому рівні базових потреб. 
Аналіз теорій Л. Вогель, М. Буравого, С. Федерічі, Н. Кокс та С. Катц дав змогу 

зупинитися на державних регуляторних інтервенціях як основі для визначення 

необхідної кількості темпоральних ресурсів для відтворення робочої сили. 
Ключовим аспектом, який визначає умови відтворення робочої сили, є 

здатність робітників і робітниць впливати на ці умови. На основі існуючих 
теоретичних напрацювань виокремлено два виміри цієї здатності: з одного боку, 

існує певний потенціал впливовості робітників і робітниць у перемовинах, 
розроблений у теоріях Е. О. Райта та Б. Сілвер; з іншого боку, існують локальні 

режими контролю праці, концептуалізовані в теоріях режимів виробництва 

М. Буравим, Г. Сюе, Ш. Уддіном, Т. Хоппером і в теоріях режимів контролю праці 

М. Аннером, Дж. Паттенденом та Е. Джонасом. Зв’язок між впливовістю в 
перемовинах та режимом контролю є взаємозалежним зв’язком агентності та 

структури. Впливовість у перемовинах концептуалізована як відносна колективна 

здатність реалізувати власний класовий інтерес і протистояти впливовості 
капіталістів; вона поділена на впливовість у перемовинах на ринку праці, на 

робочому місці та асоціативну впливовість у перемовинах. Її обумовлюють такі 
структурні чинники: характеристики ринку праці, що обумовлюють як попит на 

конкретну робочу силу та конкуренцію за робоче місце, так і можливості 

альтернативного працевлаштування та альтернативних джерел відтворення робочої 

сили на період безробіття; характеристики організації виробничого процесу, які 

визначають місце робочої сили в локальній, національній та глобальній системі 

розподілу праці; характеристики організаційної та мережевої солідарності між 

працівниками та працівницями, а також їхніми союзниками. 
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Огляд досліджень М. Аннера, А. Меззадрі, Д. Брюна, Ф. Келлі, Л. Сібрука, 

Д. Вігана, Дж. Флекера та інших дав змогу оцінити вплив глобальних ланцюгів 

постачання на відтворення робочої сили. Висока конкуренція між країнами-
виробниками та окремими постачальниками, консолідація компаній на верхівці 

ланцюгів, призводять до дисбалансу влади та великої непропорційності розподілу 

доданої вартості в ланцюгах, що поляризує глобальний капітал і локальну робочу 

силу, створюючи ситуацію «наввипередки вниз» (race to the bottom) і «режим, 

недружній до робочої сили» (labor-unfriendly regimes). У глобальних ланцюгах 

виробництва брендового одягу до дисбалансу влади, що посилюється в цій 

висококонкурентній трудомісткій промисловості, якою керують покупці шляхом 

використання певних купівельних практик, додаються фактори поширення 

організації виробництва за принципами «крій, шиття, обробка» (cut, make, trim) і 

«точно в строк» (just-in-time), а також феномен «швидкої моди» (fast fashion). 
Підсумовано, що особливості організації виробництва та фрагментація ланцюга 

можуть бути тими чинниками, які впливають на доступ до тих матеріальних та 

темпоральних ресурсів, що їх можливо отримати від залучення до процесу 

виробництва. 
Для проведення емпіричного дослідження в рамках окресленої концептуальної 

схеми аналізу відтворення робочої сили було використано методологію дослідження 

умов та оплати праці міжнародної організації «Кампанія за чистий одяг», 

доопрацьовану для потреб дослідження відтворення робочої сили на українських 

швейних фабриках у глобальних ланцюгах постачання. Наявний інструментарій 

(ґайд напівструктурованого інтерв’ю) мав певні обмеження, зокрема в ньому були 

недостатньо висвітлені питання позаробочого часу, умов ринку праці, 

самоорганізації, переговорів, контролю та репресій. Відповідно, додатково до 

наявного інструментарію було розроблено ґайд напівструктурованого глибинного 

інтерв’ю, що включає питання структури позаробочого часу, проблеми 

самоорганізації та перемовин, альтернативи працевлаштування. Також у розділі 

розглянуто етичні питання та питання довіри, описано проблеми, які виникли під час 

польового етапу дослідження. 
У другому розділі «Ресурси та джерела відтворення робочої сили на 

українських швейних фабриках у глобальних ланцюгах постачання» 
охарактеризовано функціонування української швейної галузі в зв’язку з соціально-
економічними змінами в українському суспільстві та в умовах включеності до 

глобальних ланцюгів постачання, проаналізовано умови відтворення робочої сили на 

фабриках, які шиють для західних брендів, визначено джерела відтворення, а також 

виокремлено деякі структурні чинники, котрі впливають на умови відтворення. 
Демографічні характеристики працівників і працівниць, а також просторові 

характеристики виробництва суттєво відрізняються від поширених у «традиційних» 

країнах-виробниках Азії (описаних А. Меззадрі, Г. Сюе, Дж. Паттенденом та 

іншими). Середній вік опитаних суттєво вищий, характеристики та розташування 
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виробничих потужностей, а також проживання працівників і працівниць 

відрізняються від індустріальних зон низки азійських країн. Індустріальне 

призначення будівель досліджених фабрик певною мірою знижує ризики нещасних 

випадків. Переважно місцевий склад робочої сили зменшує її вразливість, яка не 

посилена ідентичністю, походженням і розривом із спільнотою, а нечасте компактне 

проживання обмежує просторові практики прямого і непрямого нагляду та контролю 

з боку керівництва фабрик. 
Аналіз функціонування українських фабрик у глобальних ланцюгах 

підтверджує, що особливості організації виробництва та висока фрагментованість 

ланцюга мають негативний вплив на відтворення робочої сили. Інтеграція в 
глобальні ланцюги зумовлює залежність прибутків експортних галузей, а отже, і 

ресурсів для відтворення робочої сили, від динаміки глобального попиту. На 

локальному рівні умови відтворення робочої сили визначені як місцевою соціально-
економічною динамікою, так і пов´язною з нею державною соціально-економічною 

політикою. Наявність матеріальних ресурсів для відтворення робочої сили у швейній 

галузі, подібно до інших, погіршилася з початком економічної кризи 2014 року в 

Україні: як через кризові явища, так і через антикризову політику уряду; рівень 

зарплат залишався найнижчим у промисловості. Регуляторна та соціальна підтримка 

держави хоч і є формально доволі диверсифікованою, однак є недостатньою для 

забезпечення права людини на гідну оплату праці, особливо в умовах інфляції. 
Важливу роль відіграє також низький рівень контролю за дотриманням 

законодавства, який зумовлений як великою часткою тіньової економіки, так і 

державною політикою, зокрема мораторієм на перевірки інспекцією з питань праці. 
Всі ці чинники призводять до недостатніх матеріальних та темпоральних 

ресурсів для відтворення робочої сили опитаних. Джерела відтворення робочої сили, 

пов’язані із залученням у процес виробництва, не дають достатньо матеріальних 

ресурсів для відтворення та суттєво обмежують темпоральні ресурси (через 

понаднормові години праці). Це має суттєві негативні наслідки для якості життя 

працівників і працівниць: деякі з опитаних змушені максимально скорочувати 

витрати навіть на найнеобхідніше, у той час як розваги, відпочинок чи відпустки, 

пов’язані з грошовими витратами, є недосяжними для багатьох із них. Оскільки 

переважну більшість найманої праці в галузі становлять жінки, їм доводиться 

намагатися впоратися з гендерно зумовленим великим навантаженням 
репродуктивної праці за рахунок таких важливих компонентів відтворення робочої 

сили, як розваги, відпочинок і соціальне життя. 
Зважаючи на низький рівень заробітних плат, робітники та робітниці 

виживають за рахунок доступу до інших джерел відтворення робочої сили. На основі 

емпіричного дослідження виокремлено додаткові джерела відтворення робочої сили 

опитаних. Окрім заробітної плати, працівники і працівниці користуються 

додатковими ринковими джерелами – як пов’язаними з залученням у виробництво 

(додаткова підтримка роботодавця, кредити від роботодавця), так і не пов’язаними з 
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ним (банківські кредити, підробітки). Ці додаткові джерела поглиблюють фінансову 
нестабільність та залежність від роботодавця або ж створюють додатковий тиск на 

темпоральні ресурси. Іншим джерелом виступає самовиробництво харчової та 

нехарчової продукції, що, своєю чергою, зменшує ресурс часу для відтворення 

робочої сили. Окрім цього, працівникам і працівницям доступні державні джерела 

відтворення робочої сили: регуляторні (законодавство у сфері праці), 
інфраструктурні (інфраструктура підтримки репродуктивної праці) та соціальний 
захист (соціальні виплати). Однак, у цьому контексті актуалізуються проблеми 

контролю за дотриманням законодавства та знецінення і так незадовільної 
соціальної підтримки в умовах інфляції, а також проблематизуються економічні 

наслідки включеності до глобальних ланцюгів постачання для країни в умовах, коли 
відтворення робочої сили підтримується витратами з державного та місцевих 

бюджетів. Соціальні мережі як один із чотирьох виокремлених типів додаткових 

джерел включають формальні (профспілки, релігійні організації) і неформальні 

соціальні мережі (родина, друзі). У разі використання неформальних соціальних 

мереж нуклеарної сім’ї, у межах якої перерозподіляються матеріальні та темпоральні 

ресурси, проблемні аспекти зумовлені загальним низьким рівнем зарплат і 
соціальних виплат, можливим відтворенням соціально-економічної гендерної 
нерівності, а також впливом сімейного стану на матеріальні та темпоральні ресурси 

для відтворення робочої сили. 
Серед соціально-демографічних характеристик значимими для відтворення 

робочої сили є не лише сімейний стан і гендер, а й вік. Старший вік зазвичай означає 

кращу кваліфікацію, а тривала робота на фабриці збільшує імовірність позитивних 

взаємин з керівництвом, що призводить до дещо кращого забезпечення 

матеріальними та темпоральними ресурсами. Також працівники і працівниці 
старшого віку мають менші матеріальні та темпоральні потреби через (переважно) 

відсутність малолітніх дітей у складі сім´ї. Натомість молодший вік погіршує доступ 

до матеріальних та темпоральних ресурсів через нижчу кваліфікацію – при більшій 
потребі в цих ресурсах. 

У третьому розділі «Структурні чинники агентності та контролю у 

відтворенні робочої сили» зроблено оцінку впливовості в перемовинах опитаних 

робітників і робітниць, виокремлено чинники, які визначають впливовість у 

перемовинах на ринку праці, на робочому місці та асоціативну впливовість, 
визначено режим контролю праці, який присутній на досліджених фабриках. 

У дослідженні виділено чинники, які визначають впливовість у перемовинах. 

Насамперед впливовість у перемовинах опитаних працівників і працівниць 

визначена включенням до глобальних ланцюгів постачання, яке, з одного боку, 

фрагментує зв’язок між ними і основним роботодавцем та створює постійну загрозу 

переміщення виробництва, що негативно впливає на впливовість у перемовинах на 

робочому місці; з іншого боку, «виробництво точно в строк» створює потенціал для 

використання страйкових тактик, однак для цього необхідні певний рівень 
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самоорганізації та поінформованість про можливості впливу в перемовинах на 

робочому місці, які переважно відсутні в українському контексті. По-друге, 

впливовість у перемовинах на ринку праці залежить від характеристик ринку праці, 
таких як рівень безробіття та пропозиції працевлаштування, від державної політики 

(підтримки відтворення робочої сили) та економічної динаміки, зокрема інфляції. 
Знецінення і так незадовільної підтримки держави в умовах кризової інфляції, 

безробіття та високої частки тіньової економіки призводять до низької впливовості 

на ринку праці. Пропозиції альтернативного працевлаштування залежать від розміру 

населеного пункту, деякою мірою від віку та кваліфікації працівників і працівниць, а 

також від перспектив трудової міграції. З іншого боку, гендерно обумовлене 

навантаження репродуктивної праці, висока ціна на орендоване житло та 

поширеність володіння власним помешканням обмежують внутрішню трудову 

міграцію опитаних. Своєю чергою, відносно висока вартість оренди житла 

(порівняно з рівнем заробітних плат), може схиляти до вибору на користь 

зовнішньої, а не внутрішньої трудової міграції. По-третє, асоціативна впливовість у 

перемовинах залежить від характеристик місцевих профспілок та потенційної 

зацікавленості інших акторів у робітничій боротьбі; вони зумовлені як історично 

специфічною динамікою профспілкової діяльності, так і стратегічністю відповідної 
галузі. 

Усі ці чинники зумовлюють загалом низький рівень впливовості в 
перемовинах опитаних працівників і працівниць. Однак вища кваліфікація людей 
старшого віку, особливо в умовах високої плинності кадрів та критичних проблем з 

їхнім міжпоколіннєвим відтворенням призводить до неоднозначної впливовості в 
перемовинах на ринку праці, яка не спричиняє спроби колективних перемовин чи 

протестів, але призводить до «тихого» протесту (Б. Сілвер) – високої плинності 

кадрів та низького міжпоколіннєвого заміщення, на що керівництво деяких фабрик 
реагує спробами хоч якось покращити умови відтворення робочої сили. Але в 

умовах включеності до глобальних ланцюгів постачання ці спроби можуть бути 

лише вкрай обмеженими. 
Працівники і працівниці української експортно-орієнтованої швейної галузі 

працюють у ринковому режимі контролю праці. У цілому, хоча завдяки інтервенціям 
держави існує розділення між процесом виробництва і процесом відтворення 

робочої сили (М. Буравой), рівень соціального забезпечення настільки низький, що 

він радше прив’язує робітників і робітниць до фабрики та стримує їх від спроб 

самоорганізації і колективних переговорів. Брак контролю за дотриманням 

законодавства, який робить тиск проти індивідуальних та колективних переговорів 

безкарним, додатково схиляє працівниць у бік «тихого» протесту. Явні репресії 

проти наявних спроб самоорганізації, колективних переговорів та протестів (зокрема 

звільнення), трапляються вкрай рідко, однак причини цього в малій кількості 

протестних спроб, проти яких можна спрямувати репресії, а також використанні 
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прихованих репресій у вигляді економічного тиску (позбавлення премії, переведення 

на нижче оплачувану посаду тощо). 

 

ВИСНОВКИ 

 

У висновках узагальнено експлікацію евристичного потенціалу та обмежень 
основних підходів до вивчення відтворення робочої сили, підсумовано результати 

розробки концептуальної схеми аналізу відтворення робочої сили в глобальних 

ланцюгах постачання, а також результати її застосування в емпіричному 

дослідженні, запропоновано подальші напрямки для розвитку теорії відтворення 

робочої сили. 
Теоретичним підґрунтям досліджень здатності працівників і працівниць 

виконувати певну роботу часто слугують теорії трудових ресурсів, трудового 

потенціалу та людського капіталу, чий евристичний потенціал обмежений або 

агрегованим рівнем аналізу, або виключенням з концептуального розуміння 

фізичного аспекту здатності виконувати працю, що унеможливлює вивчення 
щоденних процесів відтворення цієї здатності. На відміну від цих підходів, у 

марксистській концепції робочої сили інтегровано розумовий і фізичний потенціал, 

який дає змогу працівникам і працівницям брати участь у процесі виробництва та 

створювати споживчу вартість. Відтворення робочої сили є процесом відновлення 

фізичного і розумового потенціалу для участі в виробництві, а також поточного 
забезпечення колишніх і майбутніх робітників та робітниць. Однак у 

марксистському підході до вивчення робочої сили бракує цілісної концептуальної 

схеми аналізу, а його застосовність не була верифікована на емпіричному матеріалі 

пострадянського простору. 
Ресурси, завдяки яким відбувається відтворення робочої сили, можна поділити 

на дві категорії: матеріальні та темпоральні. Окрім зарплати, яка виділяється як 

основний матеріальний ресурс у наявних теоріях, у концептуальній схемі потрібно 
враховувати також інші грошові надходження, а також продукцію і послуги, які 
споживаються безпосередньо, без залучення грошей. Темпоральні ресурси, 

інтегровані до концептуальної схеми, – це час, необхідний для відтворення робочої 

сили і для виконання репродуктивної праці. Згідно з існуючими теоріями, 

необхідний рівень відтворення робочої сили (необхідна кількість ресурсів) є 

історично обумовленим; однак це надто загальне твердження для безпосереднього 
включення до концептуальної схеми аналізу. Для потреб емпіричного дослідження 

доцільно використовувати концепцію прав людини для оцінки рівня забезпечення 
матеріальними ресурсами, а також законодавче регулювання праці для оцінки рівня 

забезпечення темпоральними ресурсами. 
Ресурси, необхідні для відтворення робочої сили, працівники і працівниці 

отримують з низки джерел. Для цілісної концептуальної схеми систематизовано 
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джерела, представлені в наявних теоретичних напрацюваннях, та доповнено їхній 
перелік, зокрема тими джерелами, які прямо не пов’язані з процесом виробництва, а 

подеколи навіть перебувають поза ринковими відносинами. Працівники і працівниці 

отримують матеріальні й темпоральні ресурси з ринкових джерел (формальних та 

неформальних), державних джерел (регуляторних, інфраструктурних, соціального 
захисту), соціальних мереж (формальних та неформальних) і шляхом 

самовиробництва харчової та нехарчової продукції. 
У розробленій концептуальній схемі аналізу відтворення робочої сили 

використано концепцію робітничої впливовості в перемовинах та теорії режимів 

контролю праці для вивчення структурних чинників, котрі впливають на 

відтворення. У рамках цих підходів розкрито потенціал працівників і працівниць 

впливати на умови праці та відтворення робочої сили, а також чинники, що 

визначають цей потенціал. Робітнича впливовість у перемовинах є відносною 

колективною здатністю реалізувати власний класовий інтерес і покращити умови 

відтворення робочої сили всупереч впливовості капіталістів. Впливовість у 

перемовинах (як прояв агентності) залежна від структурних чинників режиму 

контролю праці – історично та локально специфічного режиму контролю, у рамках 

якого структурні чинники визначають впливовість на ринку праці, на робочому місці 

та асоціативну впливовість у перемовинах. З погляду розуміння зв’язків між 

концепцією робітничої впливовості в перемовинах та теоріями режимів контролю 

праці як зв’язків між агентністю та структурою, можливе та продуктивне їх 

одночасне застосування для емпіричного дослідження. 
Відтворення робочої сили у глобальних ланцюгах постачання значною мірою 

зумовлене особливостями їхнього функціонування в сучасному світі. У глобальних 

ланцюгах постачання існує дисбаланс влади між транснаціональними корпораціями 

та локальною працею, де купівельні практики перших обумовлюють оплату праці та 

темпоральні аспекти виробничого процесу, а конкретні ланцюги характеризуються 
певним рівнем фрагментованості, у межах якої визначається місце робітників і 

робітниць у ланцюзі. У глобальних ланцюгах виробництва одягу, до дисбалансу 

влади додаються особливості організації виробництва, такі як модель «крій, шиття, 

обробка» і «точно в строк», а також феномен «швидкої моди», які негативно 

впливають на умови відтворення робочої сили. 
Глобальні ланцюги виробництва одягу характеризується суттєвим рівнем 

фрагментованості ланцюга, у якому українські фабрики займають одну з найнижчих 

ланок виробництва, що негативно впливає на відтворення робочої сили. Експортна 

орієнтованість досліджуваної галузі робить динаміку виробництва залежною від 

глобальних криз і відповідного коливання глобального попиту. У рамках 

національної економіки відтворення робочої сили також визначається місцевою 

соціально-економічною ситуацією та державною соціально-економічною політикою. 

Важливими факторами виступають висока частка тіньової економіки та низький 

рівень контролю за дотриманням законодавства. В умовах кризи 2014 року до цих 
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факторів додалася інфляція, знецінення і так недостатньої соціальної підтримки, а 

також деякі заходи уряду («замороження» соціальних стандартів, мораторій на 

перевірки інспекції з питань праці тощо). 
Опитані працівники і працівниці, які працюють у досліджуваній галузі, мають 

низький рівень забезпечення відтворення робочої сили як матеріальними, так і 

темпоральними ресурсами. Окреслено та систематизовано додаткові джерела 

ресурсів, які працівники та працівниці використовують у таких умовах: формальні 
(банки) та неформальні (підробітки) ринкові джерела; державні регуляторні джерела 
(законодавство у сфері праці), державні інфраструктурні джерела (державна 

інфраструктура підтримки репродуктивної праці) та соціальний захист (соціальні 

виплати); формальні соціальні мережі (профспілки, релігійні громади) і неформальні 

соціальні мережі (родина, друзі); самовиробництво харчової та нехарчової продукції. 
Підсумовано, що включення українських швейних фабрик до глобальних ланцюгів 

постачання призводить до того, що частину відповідальності за відтворення робочої 

сили перекладено з основного роботодавця на державу та самих працівників і 

працівниць. Низький рівень зарплат та використання додаткових джерел відтворення 

робочої сили призводять до відтворення структур соціально-економічної гендерної 

нерівності, створюють додатковий тиск на державний бюджет, погіршують якість 

життя та відтворення робочої сили, посилюють фінансову нестабільність та 

залежність працівників і працівниць від роботодавця. Зроблено висновки про 

важливість вивчення темпоральних ресурсів, які є відносними: вони залежать від 

структур гендерної нерівності, віку, складу сім’ї, від переважно непідконтрольних 

(працівникам і працівницям) процесів виробничого навантаження і від часу, 

витраченого на використання інших джерел відтворення робочої сили. 
Низький рівень забезпечення відтворення робочої сили опитаних як 

матеріальними, так і темпоральними ресурсами, а також їхня загалом низька 

впливовість у перемовинах (а отже, слабка здатність впливати на наявність 

ресурсів), зумовлені чотирма категоріями чинників: особливостями функціонування 

глобальних ланцюгів постачання, економічною динамікою на макрорівні, станом 
ринку праці, державною політикою у сфері трудових відносин і соціального 

забезпечення та рівнем контролю за її імплементацією, характеристиками 

профспілок. Фрагментованість глобальних ланцюгів постачання й такі особливості 

організації виробництва, як виробництво «точно в строк», «крій, шиття, обробка» та 

феномен «швидкої моди» загалом негативно впливають на темпоральні й 

матеріальні ресурси, а також на впливовість у перемовинах на робочому місці. 

Умови відтворення робочої сили визначаються економічною динамікою, зокрема 
зростання інфляції і падіння виробництва/експорту в галузі мають негативний вплив 

на забезпечення матеріальними ресурсами. Такі характеристики ринку праці, як 

безробіття та пропозиція працевлаштування (зокрема на рівні населеного пункту), 
визначають впливовість на ринку праці. Державна політика у сфері трудових 

відносин і соціального забезпечення та рівень контролю за її імплементацією мають 
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значення, з одного боку, для рівня забезпечення темпоральними та матеріальними 

ресурсами (зокрема регулювання мінімальної оплати праці і робочого часу, а також 

система соціального страхування), з іншого боку, для впливовості в перемовинах на 

ринку праці (зокрема виплати на випадок безробіття). Відсутність профспілок або 
їхня залежність від керівництва фабрик має негативний вплив на асоціативну 

впливовість у перемовинах. 
У процесі дисертаційного дослідження було верифіковано евристичний 

потенціал теорій відтворення робочої сили, режимів контролю праці та концепції 

робітничої впливовості в перемовинах, зроблено необхідні загальні та 

контекстуальні уточнення до цих теорій, котрі одночасно вказують на потенціал їх 

подальшого розвитку. Зважаючи на інтеграцію темпоральних ресурсів до 

концептуальної схеми аналізу відтворення робочої сили, подальшої дослідницької 

уваги потребує  гендерний вимір розподілу темпоральних ресурсів (зокрема, у 

взаємозв’язку з віком і сімейним станом) та відносна соціальна характеристика часу 
– остання згадана в наявних теоріях лише побіжно. На відміну від матеріальних 

ресурсів, час є абсолютно обмеженим, що посилює залежність наявного «вільного» 

часу від робочого часу, а також від доступних і обраних додаткових джерел 

матеріальних ресурсів для відтворення. Видається, що доцільні подальші 
соціологічні дослідження часу як одного з базових ресурсів відтворення робочої 

сили. 
Продемонстровано, що для аналізу процесу відтворення робочої сили загалом 

та джерел цього відтворення зокрема доцільно розширити фокус теорії за межі 

процесу виробництва і ринкових відносин; таким чином підтверджено припущення 

марксистської теорії соціального відтворення. Це уточнення особливо важливе в 

контексті країн, що розвиваються, де немає однозначного домінування ринкових 

відносин. 
У рамках концепції робітничої впливовості в перемовинах уточнено, що поряд 

з оцінкою об´єктивного місця робітників і робітниць в організації виробництва, до 

аналізу доречно інтегрувати фактор поінформованості про можливості впливу на 

робочому місці. Уточнено зв’язок між стратегічністю галузі та асоціативною 
впливовістю в перемовинах, де стратегічність визначає зацікавленість незалежних 

профспілок та інших акторів у робітничих перемовинах та боротьбі. 

Продемонстровано неоднозначність впливу державних інтервенцій, особливо в 

контексті пострадянських суспільств, де державні інтервенції хоч і є 

диверсифікованими, але залишаються на низькому рівні, особливо в умовах 

економічної кризи, антикризової соціально-економічної політики, високої частки 
тіньової економіки та слабкого контролю за дотриманням законодавства. Це 

спонукає до подальшого соціологічного аналізу впливу державних інтервенцій на 
умови відтворення робочої сили. 
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АНОТАЦІЯ 

 

 Дутчак О. А. Відтворення робочої сили на українських швейних фабриках 

у глобальних ланцюгах постачання. – Рукопис. 
 Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук за 

спеціальністю 22.00.03 – соціальні структури та соціальні відносини. – Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки 

України, Київ, 2019. 
 У дисертації розроблено теоретико-методологічний підхід до дослідження 

відтворення робочої сили. За результатами дослідження розроблено концептуальну 

схему вивчення умов, джерел та структурних чинників відтворення робочої сили в 

глобальних ланцюгах постачання, здійснено її емпіричну апробацію на основі 

аналізу відтворення робочої сили на українських швейних фабриках у глобальних 

ланцюгах постачання. Оцінка умов відтворення робочої сили проведена шляхом 

експлікації матеріальних та темпоральних ресурсів для відтворення. Ці ресурси 

працівники і працівниці можуть отримувати з ринкових джерел, державних джерел, 

соціальних мереж та шляхом самовиробництва продукції. Умови відтворення 

робочої сили та здатність працівників і працівниць змінювати ці умови залежать від 

таких структурних чинників, як особливості функціонування глобальних ланцюгів 

постачання, економічна динаміка на макрорівні, стан ринку праці, державна політика 
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у сфері трудових відносин і соціального забезпечення та рівень контролю за її 

імплементацією, характеристики профспілок. Дослідження дає змогу верифікувати 
евристичний потенціал теорій відтворення робочої сили, режимів контролю праці та 

концепції робітничої впливовості в перемовинах, а також запропонувати 
удосконалення до них. 
 Ключові слова: відтворення робочої сили, глобальні ланцюги постачання, 

робітнича впливовість у перемовинах, режими контролю праці, соціально-
економічна політика, ринок праці, профспілки. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

 Дутчак О.А. Воспроизводство рабочей силы на украинских швейных 

фабриках в глобальных цепях поставок. – Рукопись.  
 Диссертация на соискание ученой степени кандидата социологических наук по 

специальности 22.00.03 – социальные структуры и социальные отношения. –

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Министерство 

образования и науки Украины, Киев, 2019. 
 В диссертации разработан теоретико-методологический подход к 

исследованию воспроизводства рабочей силы.  По результатам исследования 

разработана концептуальная схема изучения условий, источников и структурных 

факторов воспроизводства рабочей силы в глобальных цепях поставок, произведена 
ее эмпирическая апробация на основе анализа воспроизводства рабочей силы на 

украинских швейных фабриках в глобальных цепях поставок. Оценка условий 

воспроизводства рабочей силы проведена путем экспликации материальных и 

темпоральных ресурсов для воспроизводства. Эти ресурсы работники и работницы 

могут получать из рыночных источников, государственных источников, социальных 

сетей и путем самопроизводства продукции. Условия воспроизводства рабочей силы 

и способность работников и работниц изменять эти условия зависят от таких 

структурных факторов, как особенности функционирования глобальных цепей 
поставки, экономическая динамика на макроуровне, состояние рынка труда, 

государственная политика в сфере трудовых отношений и социального обеспечения 

и уровень контроля над ее имплементацией, характеристики профсоюзов. 

Исследование дает возможность верифицировать эвристический потенциал теорий 

воспроизводства рабочей силы, режимов контроля труда и концепции рабочего 

влияния в переговорах, а также предложить усовершенствования к ним.   
 Ключевые слова: воспроизводство рабочей силы, глобальные цепи поставок, 

рабочее влияние в переговорах, режим контроля труда, социально-экономическая 

политика, рынок труда, профсоюзы. 

 



19 
 

SUMMARY 

 

 Dutchak O. A. Labor power reproduction at Ukrainian garment factories in 
global supply chains. – Manuscript. 
 Dissertation for obtaining a scientific degree of candidate of sociological sciences in 
specialty 22.00.03 – “Social structures and social relations”. – Taras Shevchenko National 
University of Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2019. 
 This research develops a theoretical and methodological approach to the study of 
labor power reproduction. The dissertation addresses the scientific problem which lies in 
the contradiction between the lack of a comprehensive sociological explication of 
conditions, sources and structural factors of labor power reproduction at Ukrainian garment 
factories which are a part of the global supply chains, on one hand, and, on the onther 
hand, the need to ensure an adequate level of its reproduction. 

Based on the research results, a conceptual schema of studying conditions, sources 
and structural factors of labor power reproduction in global supply chains is developed. 
This conceptual schema is approbated on the material from Ukrainian garment factories 
which are a part of global supply chains of Western brands.  

Within the proposed conceptual schema, an evaluation of the conditions of labor 
power reproduction is made through explication of resources for the reproduction. It is 
suggested that along with material resources, temporal resources must be also taken into 
account and integrated into Marxist theory of labor power reproduction. This resource is a 
peculiar one as it is limited by natural daily frames and it is relative because time 
availability depends on the process of production and on additional sources of 
reproduction.  

Workers can obtain material and temporal resources from various production-related 
and additional sources. Market sources include formal (formal employment, banks) and 
informal (additional informal jobs) sources. State sources include state regulatory sources 
(labor legislation), state infrastructural sources (public infrastructure which supports 
reproductive labor) and state social security (social payments). Formal and informal social 
networks and self-production of goods are other additional sources for labor power 
reproduction. The research results support the assumption of Marxist social reproduction 
theory, demonstrating how a broadening of the focus from the production process to a 
number of activities beyond production can contribute to understanding labor power 
reproduction. 

For many of the interviewed workers, conditions of labor reproduction result in 
consumption austerity and the problem of gender-related high load of reproductive labor 
which often have to be managed at the expense of rest, recreation and social life. 
Additional sources of labor reproduction that workers can attain outside the production 
process have a further negative impact. They result in time and health-related pressure on 
their quality of life, reinforcement of gender inequality, further financial insecurity, 
additional pressure and control by employers. These results problematize socio-economic 
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implications of inclusion into global supply chains as Western brands transfer a part of the 
labor reproduction load on the local state and workers.  

Conditions of labor power reproduction and workers’ ability to improve these 
conditions depend on structural causes which are classified as: features of global supply 
chains’ operation, economic dynamics at the macro level, labor market conditions, state 
policy in labor relations and social security and control over its implementation, 
characteristics of trade unions. Fragmentation of global supply chains and peculiarities of 
garment global supply chains, such and “just-in-time production”, “Cut, Make, Trim” and 

“fast fashion”, all have a negative influence on material and temporal resources, and also 
on workers’ workplace bargaining power. The research also demonstrates that it is not only 
an objective workers’ position in the production process which matter for their workplace 
bargaining power, but also their knowledge about the possibility of influence they have 
within that position. Economic processes, such as inflation and the dynamics of production 
and export in the sector, have an influence on material resources available for reproduction. 
Labor market conditions, such as unemployment and labor market demand at various 
levels, all influence marketplace bargaining power. State policy in labor relations and 
social security and control over its implementation have implications for both temporal and 
material resources, and also for marketplace bargaining power. The research demonstrates 
how state interventions in the production and reproduction processes in the post-Soviet 
context are diversified but devaluated, especially in the situation of macroeconomic crises 
and the anti-crisis policies of austerity, a high level of informality and poor law-
enforcement. A lack of trade unions or their dependence on employers has negative 
consequences for associational bargaining power. Low strategic socio-economic 
importance of the sector in the local context also additionally results in low associational 
bargaining power as independent trade unions and other actors have little or no interest in 
sectoral labor bargaining and struggles.  

The research provides an opportunity to verify the heuristic potential and to suggest 
improvements to the labor power reproduction theories, theories of labor control regimes, 
and the concept of labor bargaining power. 

Key words: labor power reproduction, reproductive labor, global supply chains, 
labor bargaining power, labor control regimes, socio-economic policy, labor market, trade 
unions. 
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