
 

 

Національний технічний університет України  
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 

Міністерство освіти і науки України 

 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Міністерство освіти і науки України 

 

Кваліфікаційна наукова 

праця на правах рукопису 

 

Дутчак Оксана Анатоліївна 

 

УДК 316.334.22 

 

ДИСЕРТАЦІЯ 

 

ВІДТВОРЕННЯ РОБОЧОЇ СИЛИ  
НА УКРАЇНСЬКИХ ШВЕЙНИХ ФАБРИКАХ  

У ГЛОБАЛЬНИХ ЛАНЦЮГАХ ПОСТАЧАННЯ 

 

22.00.03 — соціальні структури та соціальні відносини 

 

Подається на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук 

 

Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей, 
результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело 

_______________Дутчак О. А. 

 

Науковий керівник: Богдан Олена Володимирівна, кандидат соціологічних наук, 
доцент 

 

Київ – 2019   



2 

 

 

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. – 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут 

імені Ігоря Сікорського», Міністерство освіти і науки України; Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки 

України, Київ, 2019. 

Актуальність теми зумовлена відсутністю як соціологічного аналізу 

відтворення робочої сили у пострадянських країнах, включених до глобальних 

ланцюгів постачання, так і розвинутих теоретико-методологічних засад вивчення 

умов, джерел та чинників відтворення робочої сили. У той час як більшість 

досліджень глобальних ланцюгів концентруються на країнах-виробниках Азії, це 

дослідження дає змогу включити український (та ширше – пострадянський) 

контекст до дискусії про відтворення робочої сили у глобальних ланцюгах 

постачання. Дисертаційне дослідження вирішує наукову проблему, котра 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.  

Поняття здатності робітників і робітниць виконувати певну роботу є 

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

капітал та робоча сила. Евристичний потенціал перших трьох концепцій 

обмежений або їхнім агрегованим рівнем аналізу, або виключенням фізичного 

аспекту здатності виконувати працю. На відміну від них, концепція робочої сили 

охоплює сукупність розумового та фізичного потенціалу, який у процесі 

виробництва трансформується в споживчу вартість. Відтворення робочої сили є 
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процесом відновлення фізичного і розумового потенціалу для участі в 

виробництві, а також поточного забезпечення колишніх і майбутніх робітників та 

робітниць. Базуючись на теоретико-методологічних засадах теорій відтворення 

робочої сили (зокрема теорії соціального відтворення), розроблена концептуальна 

схема дослідження, яка дає змогу експлікувати умови відтворення робочої сили 

шляхом вивчення наявних ресурсів для відтворення, котрі працівники і працівниці 

можуть отримати з низки джерел. У рамках цієї схеми, поряд з матеріальними 

ресурсами для відтворення робочої сили, до теорій відтворення робочої сили 

запропоновано інтегрувати також темпоральні ресурси – час, необхідний для 

відтворення і виконання репродуктивної праці.  

У концептуальній схемі виокремлено та систематизовано джерела, з яких 

працівники і працівниці можуть отримувати ресурси для відтворення, і які 

неможливо звести до джерел, прямо пов’язаних із залученням у виробництво. 

Найперше, працівники і працівниці можуть отримувати ресурси для відтворення з 

ринкових формальних (зарплатня, банки) та неформальних (підробітки) джерел. 

Державні ресурси включають регуляторні (законодавство у сфері праці), 

інфраструктурні ресурси (державна інфраструктура підтримки репродуктивної 

праці) та соціальний захист (соціальні виплати). Джерелами ресурсів також 

виступають формальні та неформальні соціальні мережі, а також 

самовиробництво продовольчих і непродовольчих товарів. Продемонстровано, що 

розширення дослідницького фокусу за межі процесу виробництва дає змогу 

розвинути глибше розуміння відтворення робочої сили в рамках теорій 

відтворення; таким чином підтверджено припущення теорії соціального 

відтворення. 

На основі постулату К. Маркса про історичну обумовленість як потреб, так і 

способів їх задоволення – тобто як обсягу необхідних ресурсів, так і джерел їх 

отримання – запропоновано використовувати підхід прав людини (концепцію 

мінімальної гідної зарплатні) для оцінки необхідного рівня забезпечення 
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матеріальними ресурсами для відтворення робочої сили, а також державні 

регуляторні інтервенції для визначення необхідної кількості темпоральних 

ресурсів для відтворення. 

Для вивчення структурних чинників, котрі визначають умови відтворення 

робочої сили та здатність працівників і працівниць впливати на ці умови, 

використано концепцію робітничої впливовості в перемовинах та теорії режимів 

контролю праці. На основі їхнього одночасного застосування в емпіричному 

дослідженні, удосконалено розуміння зв’язку між впливовістю в перемовинах та 

режимом контролю як зв’язку агентності та структури.  

Виявлено, що для відтворення робочої сили значна частина опитаних 

працівників і працівниць, котрі виробляють одяг для великих транснаціональних 

корпорацій, змушена заощаджувати на споживанні й намагатися впоратися з 

гендерно зумовленим великим навантаженням репродуктивної праці, яке може 

призводити до браку темпоральних ресурсів на відпочинок, розваги та соціальне 

життя. Використання додаткових джерел ресурсів для відтворення робочої сили 

має подальший негативний вплив, який проявляється в часових витратах, 

можливому відтворенні гендерної нерівності, фінансовій нестабільності, 

додатковому тиску і контролю з боку роботодавців. Наголошено на особливостях 

темпоральних ресурсів, котрі полягають у природних добових обмеженнях часу та 

його відносності: наявність часу залежить від процесів виробництва, а також від 

використання додаткових джерел ресурсів для відтворення. Такі результати дають 

змогу проблематизувати соціально-економічні наслідки включення місцевих 

фабрик до глобальних ланцюгів постачання транснаціональних корпорацій, 

оскільки це включення призводить до того, що певна частина відповідальності за 

відтворення робочої сили перекладається на державний бюджет та самих 

працівників і працівниць.    

Виокремлено та систематизовано структурні чинники, які впливають на 

умови відтворення робочої сили і здатність працівників та працівниць впливати на 
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ці умови. Першим чинником, який впливає на відтворення робочої сили, є 

особливості функціонування глобальних ланцюгів постачання. Їхня загальна 

фрагментація та особливості глобальних ланцюгів виробництва одягу, зокрема 

виробництво «точно в строк», система «крій, шиття, обробка» та феномен 

«швидкої моди» – все це негативно впливає на матеріальні і темпоральні ресурси 

працівників та працівниць, а також на їхню впливовість у перемовинах на 

робочому місці. Виявлено, що для впливовості в перемовинах на робочому місці 

має значення не лише об’єктивне місце працівника або працівниці в організації 

виробництва, але і поінформованість про можливості впливу в перемовинах, які 

потенційно виникають на цьому місці. Іншим структурним чинником виступає 

економічна динаміка на макрорівні, зокрема рівень інфляції та динаміка 

виробництва/експорту в секторі, котрі впливають на матеріальні ресурси для 

відтворення робочої сили. Наступним чинником є стан ринку праці, зокрема 

рівень безробіття і пропозиція працевлаштування, котрі визначають впливовість у 

перемовинах на ринку праці. Державна політика у сфері трудових відносин і 

соціального забезпечення, а також рівень контролю за її імплементацією є іншим 

чинником, котрий впливає як на темпоральні і матеріальні ресурси для 

відтворення, так і на впливовість у перемовинах на ринку праці. 

Продемонстровано, що державне втручання у процеси виробництва та відтворення 

в пострадянському суспільстві є диверсифікованим, але недостатнім, особливо в 

умовах макроекономічної кризи, антикризових заходів, високої частки тіньової 

економіки і проблем із контролем за дотриманням законодавства. Характеристики 

профспілок виступають останнім чинником: їх відсутність або залежність від 

керівництва фабрики негативно впливає на асоціативну впливовість у 

перемовинах. Виявлено, що стратегічність галузі для національної економіки та 

суспільства має значення для асоціативної впливовості в перемовинах: низька 

стратегічність галузі призводить до низької зацікавленості незалежних профспілок 

та інших акторів у перемовинах і протестах. 
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Дослідження дає змогу верифікувати евристичний потенціал теорій 

відтворення робочої сили, режимів контролю праці та концепції робітничої 

впливовості в перемовинах, а також запропонувати вдосконалення й уточнення до 

них.  

Практичне значення дисертаційної роботи полягає у використанні частини 

результатів дослідження в адвокаційній діяльності міжнародної організації 

«Кампанія за чистий одяг» (Clean Clothes Campaign) 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. 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 структур і соціальної нерівності, соціології суспільних 

рухів та економічної соціології. 

Ключові слова: відтворення робочої сили, глобальні ланцюги постачання, 

робітнича впливовість у перемовинах, режими контролю праці, соціально-

економічна політика, ринок праці, профспілки. 
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The relevance of the topic is due to the lack of sociological analysis of labor 

power reproduction in the post-Soviet countries, included in the global supply chains, as 

well as the lack of developed theoretical and methodological bases for the studying of 

conditions, sources and factors of labor power reproduction. While most global supply 

chain research focuses on Asian producing countries, this study allows to include 

Ukrainian (and, more broadly, post-Soviet) context in the discussion of labor power 

reproduction in global supply chains. 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 other hand, the need to ensure an adequate level of its reproduction. 

The notion of the ability of workers to perform a particular job is related to 

several concepts: labor resources, labor potential, human capital, and labor power. The 

heuristic potential of the first three concepts is limited either by their aggregate level of 

analysis or by the exclusion of the physical aspect of the ability to perform work. In 

contrast, the concept of labor power encompasses a set of mental and physical capacities 

which, in the process of production, are transformed into consumption value. The 

reproduction of labor power is the process of restoring these physical and mental 

capacities to participate in production, as well as the ongoing provision for former and 

future workers. Based on the theoretical and methodological foundations of the theories 

of labor reproduction (in particular, social reproduction theory), a conceptual scheme of 

research has been developed, which allows to explicate the conditions of labor power 

reproduction by exploring available resources for reproduction which workers can 
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obtain from a number of sources. Within the framework of this scheme, along with 

material resources for reproduction of labor power, it is proposed to integrate temporal 

resources into the theories of labor power reproduction – the time it takes to reproduce 

and to perform reproductive labor. 

The conceptual scheme identifies and systematizes sources from which workers 

can obtain resources for reproduction and which cannot be reduced to sources directly 

linked to the process of production. First of all, employees can obtain resources for labor 

power reproduction from formal (formal employment, banks) and informal (additional 

informal jobs) market sources. State resources include state regulatory sources (labor 

law), state infrastructural sources (state infrastructure for supporting reproductive labor) 

and state social security (social payments). Other sources are formal and informal social 

networks, as well as the self-production of goods. The results of this research 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 of labor power reproduction. 

On the basis of Karl Marx’s postulate that both needs and ways of meeting them 

are historically conditioned – that is, both the volume of resources needed and their 

sources – it is proposed to use the human rights approach (living wage concept) to assess 

the required level of material resources for labor power reproduction, as well as state 

regulatory interventions to determine the required amount of temporal resources for 

reproduction. 

To study the structural factors that determine the conditions of labor power 

reproduction and the ability of workers to influence these conditions, the concept of 

labor bargaining power and the theories of labor control regimes were used. Based on 

their simultaneous application in an empirical study, the understanding of the 

relationship between bargaining power and control regime as a link between agency and 

structure has been improved.  
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It is revealed that for the reproduction of labor power, a major part of the 

surveyed workers who produce garment for large multinational corporations is forced to 

save on consumption and to cope with a gender-based high load of reproductive labor, 

which can lead to a lack of temporal resources, leisure and social life. The use of 

additional sources of resources for the labor power reproduction has a further negative 

impact, which is manifested in time costs, possible reproduction of gender inequality, 

financial instability, additional pressure and control by employers. An emphasize is 

made on the peculiarities of temporal resources, which lie in the natural daily limitations 

of time and its relativity: availability of time depends on the processes of production, as 

well as on the use of additional sources of resources for reproduction. These results 

make it possible to address the socio-economic consequences of including local factories 

in global supply chains of transnational corporations, since this inclusion causes some of 

the responsibility for the labor power reproduction to be transferred to the state budget 

and to the workers themselves. 

Structural factors that influence the conditions of labor power reproduction and 

the ability of workers to influence these conditions are identified and systematized. The 

first factor influencing the labor power reproduction is the features of the global supply 

chains’ operation. Their fragmentation and the peculiarities of the organization of 

production in the global supply chains of garment, including the "just in time" 

production, "Cut, Make, Trim" system and the phenomenon of "fast fashion", all have a 

negative influence on the material and temporal resources of workers, as well as their 

workplace bargaining power. It has been found that not only workers’ objective position 

in the organization of production matters for the workplace bargaining power, but also 

their knowledge about the possibility of influence they have within that position. 

Another structural factor is the economic dynamics at the macro level, in particular the 

level of inflation and the dynamics of production / export in the sector, which affect the 

material resources for the labor power reproduction. The next factor is labor market 

conditions, such as unemployment rate and labor market demand, which determine the 
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marketplace bargaining power. State policy in labor relations and social security, as well 

as the level of control over its implementation, is another factor affecting both temporal 

and material resources for reproduction and marketplace bargaining power. The research 

demonstrates how state interventions in the production and reproduction processes in the 

post-Soviet context are diversified but insufficient, especially in the situation of 

macroeconomic crises and the anti-crisis policies of austerity, a high level of informality 

and poor law-enforcement. The characteristics of trade unions are the last factor: their 

absence or dependence on factory management negatively affects the associational 

bargaining power. The research demonstrates that the strategic importance of the 

industry for the national economy and society is important for the associational 

bargaining power: low strategic socio-economic importance of the sector in the local 

context leads to little or no interest of independent trade unions and other actors 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. 

The practical importance of the dissertation is due to the fact that part of the 

research results has been used in the advocacy activities of the international organization 

"Clean Clothes Campaign" to protect the rights of workers and employees of the 

garment industry. The results can be used to introduce a more effective monitoring of 

compliance with labor protection legislation, as well as to improve state intervention in 

labor power reproduction. The materials of the dissertation were used to develop the 

discipline "Problems of social inequality in the modern world", and can also be used in 

teaching courses on social structures and social inequality, sociology of social 

movements, as well as economic sociology.  

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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ВСТУП 

 

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 
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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 (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. 
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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»). 
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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 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; 



20 

 

 

- 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 
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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.  
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РОЗДІЛ 1. 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ СОЦІОЛОГІЧНОГО 
ДОСЛІДЖЕННЯ ВІДТВОРЕННЯ РОБОЧОЇ СИЛИ 

 

У цьому розділі зроблено критичний огляд соціологічної літератури, яка 

стосується відтворення робочої сили. Зокрема уточнено концептуалізацію робочої 

сили та її відтворення, типізовано ресурси, на основі яких відбувається 

відтворення, окреслено джерела, з яких працівники і працівниці отримують 

ресурси для відтворення, а також розглянуто питання необхідного рівня 

відтворення робочої сили. Для виявлення структурних чинників, які впливають на 

відтворення робочої сили, розглянуто концепцію робітничої впливовості в 

перемовинах та теорії режимів контролю праці, а також потенціал синтезу між 

ними для аналізу агентності робітників і робітниць у покращенні умов 

відтворення робочої сили. У результаті, запропоновано концептуальну схему 

аналізу відтворення робочої сили, яку можна використовувати у емпіричному 

дослідженні умов, джерел та структурних чинників відтворення. Також у розділі 

розглянуто та обґрунтовано методологію збору емпіричних даних дисертаційного 

дослідження. 

 

1.1. Концептуалізація поняття відтворення робочої сили в соціології 
 

Поняття здатності робітників і робітниць виконувати певну роботу є 

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

капітал та робоча сила1 . Перші три поняття в основному використовуються в 

                                                           
1  Варто уточнити, що в українській мові «робоча сила» має два значення: здатність працювати і сукупність 
індивідів (робітників і робітниць). В англійській мові цим двом значенням відповідають різні терміни: «labor 
power» та «workforce» або «labor force». У цьому дисертаційному дослідженні поняття «робоча сила» 
використовується в значенні «labor force». 
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економічних науках для кількісної оцінки можливості залучення населення до 

трудової діяльності загалом або ж його потенційного та ефективного залучення. 

Як зазначає І. Кравченко, трудові ресурси – це «частина населення країни, 

що за своїм фізичним розвитком, розумовими здібностями і знаннями здатна 

працювати» [Кравченко, 2012: с. 129]. Поняття виникло в радянський період для 

оцінки кількості працездатного населення у працездатному віці [Головко, 2010: 

с. 16], яке може брати участь у трудовій діяльності. Введення категорії трудових 

ресурсів до облікової практики, статистики та суспільних наук було спричинене 

потребами централізованої планової економіки [Попов, 2008: с. 419]. Відповідно, 

визначення трудових ресурсів насамперед залежить від законодавчого визначення 

працездатного віку та обмежень на трудову діяльність, пов’язаних зі станом 

здоров’я. Оцінкою трудових ресурсів займаються переважно в контексті 

економічних наук, розглядаючи демографічні характеристики і процеси, які 

обумовлюють агреговану сукупність населення, яке може брати участь в 

економічній діяльності. В оцінці трудових ресурсів, відповідно, важливу роль 

відіграють народжуваність, смертність, середня тривалість життя, міграційні 

процеси. В англомовній літературі відповідником «трудових ресурсів» є labor 

forces, хоча labor resources також деколи використовується [Delsen, 1993].  

Деякі дослідники і дослідниці підходять до оцінки трудових ресурсів 

ширше, включаючи також інші характеристики, такі як фізичні і розумові 

здібності, знання, кваліфікація; інші ж відносять ці характеристики до поняття 

трудового (або людського) потенціалу [Кравченко, 2012; Панькова, 2014]. Загалом 

же відмінність між цими поняттями часто описують як відмінність між 

кількісними характеристиками та інтеграцією якісних і кількісних характеристик 

[Кравченко, 2012; Головко, 2010; Давидюк, 2009]. Як зазначає А. Головко, 

трудовий потенціал «характеризується не тільки загальною чисельністю індивідів, 

а й включає сукупність різних якостей людей, що визначають працездатність» 

[Головко, 2010: с. 16]. Необхідність введення цього поняття була зумовлена 
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розвитком сучасних технологій та переоцінкою ролі особистості у процесі 

виробництва [Кравченко, 2012: c. 129; Головко, 2010: с. 14; Панькова, 2014: 

с. 123]. З іншого боку, наголошується на тому, що трудовий потенціал є ширшим 

поняттям, ніж трудові ресурси, оскільки він «містить у собі і тих людей, що 

вийшли за межі працездатного віку чи ще не ввійшли в його межі, але фактично 

беруть участь у суспільній праці» [Головко, 2010: с. 16]. У цілому, розмежування 

понять трудових ресурсів і трудового потенціалу в сучасній науковій літературі є 

дещо розмитим. Однак обидва ці поняття використовуються радше для 

агрегованого аналізу – або кількісних характеристик працездатного населення, або 

певного інтегрального показника його кількісних та якісних характеристик. Тому 

проведення чіткого розмежування між цими поняттями виходить за межі потреб 

цього дисертаційного дослідження, оскільки їх використання обмежене на 

мезорівні і неможливе на мікрорівні. 

Поняття людського капіталу використовують на позначення знань, вмінь, 

навичок, кваліфікації, цінностей людини, які дають їй змогу збільшити свій дохід 

та багатство, а також сприяти загальному економічному зростанню [Becker, 1994: 

p. 16; Schultz, 1961; Goldin, 2016; Давидюк, 2009: с. 34]; людський капітал 

розглядають як реалізований людський потенціал [Панькова, 2014: с. 123]. 

Людський капітал, згідно з наявними підходами, можна набувати, відновлювати та 

розвивати; саме розвиток людського капіталу перебуває у фокусі дослідників і 

дослідниць, які оперують цим поняттям. Зокрема, Т. Шульц пише про 

інвестування в людський капітал з метою його розвитку як «один із способів, яким 

вільна людина може підвищити свій добробут»2 [Schultz, 1961: p. 2]. Концепція 

людського капіталу тісно пов’язана з теорією постіндустріального суспільства, 

оскільки він, на думку теоретиків, набуває центрального значення саме з 

розвитком технологій та становленням такого суспільства. На переконання 

                                                           
2 Тут і далі переклад з англійської авторки. 
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теоретиків людського капіталу, «провідною соціальною групою в 

постіндустріальному суспільстві стануть не робітники в нинішньому розумінні, а 

представники інтелектуальних професій, здатні реалізувати нові наукоємні 

технології» [Поплавська та Поплавський, 2002: с. 15]. На мікрорівні концепція 

людського капіталу часто використовується для пояснення відмінностей між 

зарплатами та продуктивністю праці, на рівні підприємств її застосовують для 

пояснення відмінностей у прибутковості, а на рівні суспільства – для пояснення 

ефективності функціонування ринку праці та економіки загалом [Близнюк, 2005: 

с. 67]. 

Концепція людського капіталу, на відміну від трудових ресурсів і трудового 

потенціалу, дає змогу включити мікрорівень до аналізу, оскільки її можливо 

використовувати не лише для дослідження агрегованих сукупностей. Однак 

поняття людського капіталу включає радше розумові та кваліфікаційні 

характеристики, не охоплюючи фізичну здатність виконувати роботу. Фізична 

спроможність виконувати роботу включена до людського капіталу лише деякими 

теоретиками через оцінку стану здоров’я та його ролі у продуктивній праці 

[Schultz, 1961: p. 9; Давидюк, 2009: с. 33]. До того ж деякі дослідники 

відокремлюють інвестування в людський капітал від «поточного споживання» 

[Близнюк, 2005: с. 67], інші – розглядають його переважно в контексті 

інтелектуальної праці [Давидюк, 2009: с. 33; Поплавська та Поплавський, 2002: 

с. 15] та розвитку освіти [Becker, 1994]. У підсумку, у межах теорії людського 

капіталу недостатньо уваги приділяється відтворенню фізичної здатності 

виконувати працю, а дослідницький фокус переважно звужується до розумової 

праці. Також на мікрорівні недостатньо уваги приділяється структурним 

чинникам, що виражається, наприклад, у твердженнях на зразок такого: «з позицій 

теорії людського капіталу доходи людей є закономірним підсумком їх власних 

рішень» [Поплавська та Поплавський, 2002: с. 16]. Автори такого твердження не 

беруть до уваги не лише структурні чинники, які обумовлюють відтворення 
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фізичної та розумової здатності виконувати працю, але і нерівні владні відносини 

між працею і капіталом. 

Тож евристичний потенціал розглянутих концепцій обмежений або їхнім 

агрегованим рівнем аналізу, або виключенням фізичного аспекту здатності 

виконувати працю. На відміну від них, концепція робочої сили (labor power), 

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 вартість3.  

У першому томі «Капіталу» К. Маркс пише: «Під робочою силою або 

здатністю до роботи ми розуміємо сукупність того розумового та фізичного 

потенціалу, який існує у фізичній формі, живому індивіді, людині, потенціалу, 

який він використовує кожного разу, коли виробляє будь-яку споживчу вартість» 

[Marx, 1990: p. 270]. К. Маркс так концептуалізує відтворення робочої сили: 

«виробництво робочої сили являє собою відтворення чи забезпечення індивідом 

самого себе» [Marx, 1990: p. 274], а власне засоби до існування (їжа, одяг, житло) є 

необхідними ресурсами для її виробництва, тобто для підтримання здатності до 

продуктивної праці.  

У капіталістичній економіці, стверджує К. Маркс, зарплатня стає міновою 

вартістю праці й основним джерелом відтворення робочої сили. Іншими словами, 

процеси виробництва й відтворення нерозривно зв’язані, а джерела відтворення 

робочої сили в Марксовій теоретичній побудові аналізуються майже виключно в 

термінах зарплатні. Така зосередженість на зарплатні витікає зі спроби К. Маркса 

концептуалізувати мінову вартість робочої сили в капіталістичній економіці, а 

отже, прослідкувати взаємозв’язки між капіталом, доданою вартістю, зарплатою, 

                                                           
3  Під споживчою вартістю (use value) у марксизмі розуміють вартість товару, яка обумовлюється його 
властивостями, котрі можуть бути використані для задоволення потреб. 
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прибутками 4 . У той же час, К. Маркс наголошував, що хоча «[у]тримання й 

відтворення робочого класу є необхідною умовою відтворення капіталу» [Marx, 

1990: p. 718], роботодавець може покладатися на природну необхідність 

людського тіла в збереженні та відтворенні. Тобто зарплатня, отримана 

робітником чи робітницею, не обов’язково є достатньою для належного рівня 

відтворення їхньої робочої сили – навпаки, значну частину своєї роботи К. Маркс 

присвячує темі низького і недостатнього рівня цих зарплат. Однак він не ставить 

перед собою питання ані про ті стратегії відтворення робочої сили, які 

практикуються в умовах низьких зарплат, ані про їхній зв’язок з капіталістичним 

виробництвом. Як наголошує Д. Гарві, зважаючи на всю аналітичну силу 

Марксового аналізу, дивує «доволі несподівана відсутність у Маркса будь-якого 

систематичного вивчення процесів, які керують виробництвом і відтворенням 

власне робочої сили» [Harvey, 2018: p. 163]. Ймовірною причиною відсутності 

ретельнішого аналізу відтворення робочої сили у Марксовій теорії є те, що 

«робоча сила в капіталістичній системі – це товар, який створюється за межами 

виробничого циклу і системи найманої праці» 5 [Ларина, 2019]. Тобто відтворення 

робочої сили відбувається поза робочим місцем і процесом виробництва, хоча і 

тісно пов’язане з ними. Першочергова увага К. Маркса до виробничих процесів і 

їхньої ролі в капіталістичній економіці призвела до звуження фокусу уваги, поза 

яким залишилися процеси відтворення. При цьому навіть класики марксизму 

звертали увагу на те, що Марксовий рівень абстракції, через який він припускав 

існування капіталістичних відносин у глобальному масштабі, хоч і був необхідний 

для розвитку його теорії, призвів до деяких прогалин у ній. Зокрема, 

Р. Люксембурґ, розглядаючи проблему накопичення капіталу, стверджувала, що 

                                                           
4 Під міновою вартістю (exchange value) товару в марксизмі розуміють той товар чи ту кількість товарів, на яку 
конкретний товар можна обміняти. Під доданою вартістю (surplus value) товару в марксизмі розуміють зростання 
вартості капіталу, яка виникає через експлуатацію праці – невиплату працівникам і працівницям у повній мірі 
вартості, яку вони створили своєю працею.  
5 Тут і далі переклад з російської авторки. 
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акумуляція капіталу неможлива без некапіталістичного оточення [Люксембурґ, 

2019: с. 266], а також зазначала, що «зовсім не можна зрозуміти, чому всі потрібні 

засоби продукції та засоби споживання мають вироблятися виключно 

капіталістично» [там само: с. 259]. 

Представники і представниці альтернативних загальних теорій та теорій 

середнього рівня часто критикують марксизм за економічний детермінізм і 

функціоналізм6. Однак, як стверджує М. Маккарті [Маккарті, 2018], така позиція 

базується на викривленому розумінні як К. Маркса, так і його послідовників і 

послідовниць. Розглядаючи можливості застосування загальної теорії марксизму 

для марксистських досліджень процесів середнього рівня, М. Маккарті зазначає: 

«Капіталізм не визначає ці процеси середнього рівня механістично, але він 

нав’язує умови структурних можливостей. Це причинно-наслідкова послідовність, 

за якої структури, що постають із закономірностей капіталістичного способу 

виробництва, встановлюють і відтворюють межі чи обмеження, в рамках яких 

розгортаються інші процеси» [Маккарті, 2018].  

Керуючись цим принципом і намагаючись подолати обмеження Марксового 

«Капіталу», дослідники і дослідниці відтворення робочої сили розвивали 

марксизм у двох напрямах. Насамперед, М. Буравой критикував ортодоксальний 

марксизм за брак уваги до політичного апарату або виробничого режиму, який 

відтворює соціальні відносини між працею і капіталом у процесі виробництва 

[Burawoy, 1983: p. 587]. Дослідник пояснював цю прогалину в Марксовій теорії 

історичними особливостями процесу капіталістичного виробництва, який вивчав 

К. Маркс, і який він вважав єдиним можливим варіантом індустріального 

капіталізму [Burawoy, 1983]. У таких умовах, на думку М. Буравого, К. Маркс не 

відділяв політичний апарат виробництва від самого процесу виробництва: «Хоча 

Маркс не концептуалізує ідею політичного апарату виробництва, він, по-суті, 
                                                           
6  Під економічним функціоналізмом критики марксизму, як зазначає М. Маккарті, мають на увазі тенденцію 
пояснювати соціальну поведінку, процеси та явища виключно функціональними потребами капіталу.  
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описує специфічний тип виробничого режиму, який я називаю ринковим 

деспотизмом. В умовах цього режиму деспотичне регулювання процесу праці 

здійснюється економічним батогом ринку» [Burawoy, 1983: p. 588]. М. Буравой 

стверджує, що в рамках цієї фази капіталізму процеси виробництва товарів і 

відтворення робочої сили майже нероздільні.  

Адаптуючи теорію К. Маркса для аналізу сучасної капіталістичної 

реальності, М. Буравой стверджує, що цей нерозривний зв’язок між процесами 

виробництва товарів і відтворення робочої сили може бути послаблений через два 

типи інтервенцій з боку держави. До першого типу М. Буравой відносить 

законодавство у сфері соціального страхування, яке «гарантує відтворення робочої 

сили на певному мінімальному рівні, незалежно від участі у виробництві» 

[Burawoy, 1983: p. 589]. Тобто сюди можуть входити законодавче регулювання 

оплати праці, виплати по безробіттю та інші соціальні виплати. Другий тип 

інтервенцій держави у процес виробництва відбувається тоді, коли «держава 

прямо обмежує ті методи домінування керівництва, які використовують 

залежність робітників від зарплатні» [Burawoy, 1983: p. 589]. Сюди М. Буравой 

включає визнання та захист профспілок, системи вирішення трудових спорів, 

право на колективні переговори й захист цього права, які в сумі захищають 

працівників від незаконних звільнень, санкцій та скорочення зарплатні. Обидві ці 

інтервенції, на думку М. Буравого, відокремлюють процес відтворення робочої 

сили від процесу виробництва, дають йому певну автономію, що обмежує 

експлуатацію. В історичному розрізі відповідне втручання держави відбувається 

на етапі становлення гегемонного режиму, який приходить на зміну ринковому 

деспотизму, за якого встановлюється певна згода між працею і капіталом, хоча 

примус повністю і не зникає. Аналізуючи глобальні соціально-економічні процеси 

кінця 20-го століття, М. Буравой робить припущення про виникнення режиму 

гегемонного деспотизму [Burawoy, 1983: p. 603]: 
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Новий деспотизм не є звичайним відновленням старого: це не свавільна 

тиранія наглядача над окремим працівником (хоч таке теж трапляється), а 

«раціональна» тиранія мобільності капіталу проти колективного робітника. 

Знову виникає прив’язка відтворення робочої сили до процесу виробництва, 

але вже не на рівні індивіда, а на рівні фірми, регіону чи навіть національної 

держави. На місце страху звільнення приходить страх відтоку капіталу, 

закриття заводу, перенесення виробництва, втечі інвестицій.  

Далі, Марксовий підхід до відтворення робочої сили критично розвивали в 

межах марксистського фемінізму, зокрема в межах теорії соціального відтворення. 

Основною відмінністю марксистського фемінізму від інших напрямів цього руху є 

«переконання, що становище жінок неможливо розглядати відірвано від 

соціально-економічного контексту, і що будь-яке значуще покращення в житті 

жінок вимагає змін цього контексту» [Брайсон, 2001: с. 240]. Представниці теорії 

соціального відтворення, зокрема Л. Вогель, М. Міес, С. Федерічі, М. Гіменез 

намагалися подолати аналітичну сліпоту ортодоксального марксизму до 

гендерних питань [Hartmann, 1979: p. 8], зумовлену теоретичними рамками, які 

майже повністю виключали значну частину реальності, у якій, зокрема, вкорінена 

проблема гендерної нерівності в умовах капіталізму7. Подолання цієї аналітичної 

сліпоти базується на розширені фокусу за межі процесу виробництва, яке 

видається необхідним у суспільстві, де «виробництво товарів і виробництво 

людського життя – це частини одного взаємопов’язаного процесу» [Ларина, 2019]. 

Однак, представниці теорії соціального відтворення не відкидали К. Маркса 

повністю, а базували свої теоретико-методологічні підходи на його доробку, щоб 

системно вивчати становище жінок в умовах капіталізму [Gimenez, 2005: p. 14; 

Баркер, 2017; Ferguson, McNally, 2013]. У межах цієї теорії соціальне відтворення 

визначають «як біологічне відтворення виду (зокрема його довкілля), так і 
                                                           
7  Загалом марксистські феміністки критикують ліберальний та радикальний фемінізм за недостатню увагу до 
матеріального й історичного вимірів гендерної нерівності [Hartmann, 1979]. 
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безперервне відтворення робочої сили як товару» [Silvey, Bakker, 2012: p. 2]. 

Соціальне відтворення, частиною якого є відтворення робочої сили [Katz, 2001; 

Mies, 2007], стало однією з найбільш актуальних точок перетину між марксизмом і 

фемінізмом [Брайсон, 2001: с. 251; Ferguson, McNally, 2013: p. ХХІІ].  

На основі теоретичного й методологічного доробку К. Маркса, Л. Вогель 

пропонує критику його бачення робочої сили та її відтворення [Vogel, 2000]. 

Л. Вогель приходить до висновку, що К. Маркс включив у свою теоретичну 

побудову лише соціальний компонент необхідної праці – частину необхідної 

праці, яка виробляє вартість, котра відповідає зарплатні (на противагу доданій 

праці, яка відповідає доданій вартості). Однак, наголошує вона, іншим 

компонентом необхідної праці є неоплачувана (unwaged) праця, яка «робить 

внесок у щоденне й довгострокове відновлення носіїв робочої сили як товару, і 

робітничого класу в цілому» [Vogel, 2000: p. 161], і який вона називає «домашнім 

компонентом» або домашньою працею, яка не має вартості в капіталістичному 

виробництві [також Gimenez, 1990].  

Л. Вогель виділяє три процеси, які разом складають відтворення робочої 

сили в класовому суспільстві [Vogel, 2000: p. 157]:  

По-перше, різноманітна щоденна діяльність, яка відновлює енергію 

безпосередніх виробників й уможливлює їхнє повернення до роботи. По-

друге, та сама діяльність, яка утримує непрацюючих членів підлеглих класів 

– тих, хто надто молодий, надто старий чи хворий або хто сам задіяний у 

підтримуючу діяльність, або ж виключений з робочої сили з інших причин. 

По-третє, процеси заміщення, які відновлюють робочу силу, заміщуючи 

членів підлеглих класів, які померли або вже не працюють. 

Схожу типологію процесів відтворення пропонує К. Баркер [Баркер, 2017] у 

своєму аналізі обмежень Марксового «Капіталу» та спроб послідовниць і 

послідовників подолати ці обмеження: відтворення наявних робітників, 

відтворення і технічне обслуговування неробітників, народження та виховання 
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нового покоління робітників. Він зазначає, що «[н]еобхідна праця, щоб робітник 

став на робоче місце в придатному стані для вироблення доданої вартості або для 

виконання капіталом чи державою необхідних для них завдань. Робоча сила має 

бути вироблена і відтворена у процесах, пов’язаних із застосуванням людської 

діяльності до необхідних ресурсів або засобів відтворення» [Баркер, 2017].  

Як зазначає С. Федерічі, засоби існування, які є основою відтворення 

робочої сили за марксизмом, потрібно не лише купити й спожити; необхідна ще 

інша праця між цими двома фазами [Federici, 2009]. Вона наголошує, що у своєму 

теоретичному доробку К. Маркс ігнорує репродуктивну працю8 , необхідну для 

здобуття й перетворення засобів для фізичного та емоційного існування. Таке 

виключення репродуктивної праці, на думку С. Федерічі, призводить до того, що 

К. Маркс випускає зі своєї теоретичної побудови роль жінки і взаємозв’язки між 

капіталізмом та патріархатом. С. Федерічі підсумувала феміністичну критику 

ортодоксального марксизму так: «У центрі цієї критики аргумент, що Марксовий 

аналіз капіталізму був обмежений його майже виключним фокусом на 

виробництві товарів і його сліпотою до важливості неоплачуваної репродуктивної 

праці жінок та гендерного розподілу праці в накопиченні капіталу» [Federici, 

2009]. На її думку, репродуктивна праця є не лише необхідною складовою 

відтворення робочої сили, а через останню виступає невід’ємною прихованою 

основою накопичення капіталу в сучасних капіталістичних суспільствах, яка 

«нібито перебуває поза сферою економічних відносин і, як наслідок, знецінюється 

з позиції капіталіста» [Federici, 2017]. Аналізуючи процеси неоліберальної 

глобалізації, які почалися в кінці 20-го століття, Федерічі наголошує, що «[м]и не 

можемо зрозуміти наслідки глобалізації для жінок і гендерних відносин допоки 

будемо розглядаємо глобалізацію лише з перспективи глобальної реструктуризації 

                                                           
8  Іншим терміном, яким деколи послуговуються для позначення репродуктивної праці, є праця для прожиття 
(subsistence labor) [наприклад, Denning, 2010]. Однак термін «репродуктивна праця» вживається частіше і він 
точніше відображає діалектику продуктивної та репродуктивної праці. 
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виробництва товарів, ігноруючи, натомість, глобальну реструктуризацію праці, 

яка почалася в 1980-их та 1990-их і яка відтворює індивідів та робочу силу» 

[Federici, 2002; також Silvey, Bakker, 2012].  

Схожу критику ортодоксального марксизму та інтерпретацію 

репродуктивної праці в умовах капіталізму можна зустріти в роботах М. Міес 

[Mies, 2007], яка зазначає, що К. Маркс оперував дихотомією продуктивної та 

репродуктивної праці, де перша створювала мінову та додану вартість, а друга 

відтворювала робітників і робітниць із дня в день та між поколіннями. Оскільки 

остання не створювала додану та мінову вартість, вона стала невидимою працею, 

яка «була справді оптимальною працею для капіталізму, оскільки структурно вона 

є безкоштовною» [Mies, 2007: p. 269; також Anderson, 2001]. Тому М. Міес 

наголошує на важливості «виробництва засобів існування» (subsistence 

production), яке включає репродуктивну працю, присадибне господарство, 

неформальну працю та відтворення природнього середовища існування. Без цього 

виробництва засобів існування, на думку М. Міес, «так званий вільний найманий 

робітник не зміг би продавати свою робочу силу і виробляти додану вартість» 

[Mies, 2007: p. 269]. І, додає вона, «[не] зміг би й капіталіст накопичувати капітал» 

[Mies, 2007: p. 269; також Batzell, 2016: p. 311; Ferguson, McNally, 2013: p. XIX]. 

На противагу класичному розумінню економіки, щоб продемонструвати роль 

соціального відтворення в суспільстві, М. Міес пропонує концепт капіталістично-

патріархального економічного айсбергу, де капітал і наймана праця є видимою 

економікою, яка базуються на прихованій економіці виробництва засобів 

існування та (нео)колоніалізму. «Сьогодні виробництво засобів існування 

субсидує ринкову економіку», підсумовує М. Міес [Mies, 2007: p. 273], окрім 

всього іншого, наголошуючи на негативних наслідках такої системи.  

С. Ріу підкреслює, що шляхи, якими люди здобувають засоби до існування є 

соціально обумовленими [Rioux, 2015: p. 196]. Марксова теорія капіталізму, як і 

класична політекономія, яку К. Маркс критикує, зосереджена на виробництві 
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[Rioux, 2015: p. 196]. С. Ріу зазначає, що хоча матеріалістична концепція історії 

К. Маркса та Ф. Енгельса включає виробництво матеріального життя, нових 

потреб та людських істот, останній аспект насправді випадає з їхнього історичного 

аналізу, принаймні тією мірою, якою він відбувається поза капіталістичним 

виробництвом, у межах сім’ї [Rioux, 2015: p. 196; також Molyneux, 1979]. У 

результаті, підсумовує С. Ріу, ортодоксальна марксистська концепція соціального 

відтворення вибудовується майже виключно в межах сфери виробництва. При 

цьому, наголошує він, сімейні стратегії життя та виживання «мають реальні 

соціальні, демографічні й економічні наслідки для суспільства» [Rioux, 2015: 

p. 198]. 

У своєму огляді досліджень глобалізації, гендерної нерівності й «потогінних 

фабрик» А. Меззадрі [Mezzadri, 2016] критикує ортодоксальний марксизм за 

зосередженість на «продуктивній» сфері та вивченні формування робітничого 

класу виключно з погляду процесу включення в капіталістичні відносини, які 

базуються на продажі робочої сили в обмін на зарплатню. На її думку, такий 

фокус призводить до протиставлення «праці» (labor) та «роботи» (work) [Mezzadri, 

2016: p. 1879], відповідно – до знецінення репродуктивної праці, ігнорування того 

факту, що накопичення капіталу починається з репродуктивної сфери, а також 

концептуальної нечутливості ортодоксального марксизму до питань гендерної 

нерівності [див. також Bakker, Gill, 2003б: p. 19]. А. Меззадрі приходить до 

висновку, що через взаємодію патріархату та сучасного капіталізму, у випадку 

жінок немає сенсу розмежовувати комодифікацію і експлуатацію, на яких окремо 

зосереджуються відповідно К. Поланьї і К. Маркс [Mezzadri, 2016: p. 1881], 

оскільки через репродуктивну працю експлуатація жінок відбувається поза 

ринком праці, а отже – без формальної комодифікації. Якщо не робити цього 

розмежування, досліджуючи одночасно капіталістичне виробництво (production) і 

відтворення (reproduction), тоді робітничий клас представляється не монолітним, а 

різноманітним, де різні робітничі класи (classes of labor) формуються на основі 
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різних зав’язків не лише з засобами виробництва, але також і з засобами існування 

та відтворення.  

У контексті відтворення робочої сили, М. Гіменез наголошує, що в умовах 

капіталізму спосіб виробництва визначає економічну основу відтворення людини, 

спосіб відтворення, який є «історично специфічною комбінацією праці, умов та 

засобів відтворення (матеріальної бази – біологічної та економічної – виконання 

репродуктивної праці) у контексті зав’язків між агентами відтворення» [Gimenez, 

2005: p. 19], і в умовах капіталізму, продовжує вона, відтворення 

підпорядковується виробництву, оскільки виробництво «визначає матеріальні 

умови в рамках відносно вузьких структурних обмежень» [Gimenez, 2005: p. 20]. 

Однак, хоча під відтворенням М. Гіменез має на увазі біологічне відтворення й 

відтворення робочої сили, говорячи про спосіб відтворення, М. Гіменез практично 

веде мову виключно про відтворення дітей – у межах розширеної, нуклеарної, 

неповної сім’ї чи, наприклад, притулків для сиріт. Іншими словами, у спосіб 

відтворення вона імпліцитно включає лише ту частину репродуктивної праці, яка 

стосується народження та виховання дітей, і пише радше про те, що Л. Вогель 

називає інституціональною основою або структурами (в різних місцях по-різному) 

щоденної підтримки та процесів поколіннєвого заміщення робочої сили [Vogel, 

2000]. Проте репродуктивна праця в розумінні Л. Вогель, С. Федерічі та інших 

представниць теорії соціального відтворення, є поняттям набагато ширшим, і 

може включати широкий спектр – від догляду за дітьми, людьми з інвалідністю, 

старшим поколінням до побутової праці та емоційного обслуговування [Cox, 

Federici, 1976; Batzell, 2016; Molyneux, 1979]. З критики марксизму, яка присутня в 

теоретичній концепції М. Гіменез, одним із найважливіших є також постулат, що 

«не існує загального виробництва чи загального відтворення [робочої сили]; 

виробництво й відтворення завжди конкретні, наприклад, індустріальне 

виробництво, відтворення специфічних соціальних класів і т.д.» [Gimenez, 2005: 

p. 18]. Цю тезу можна розглядати як вказівку на необхідність вивчати 



37 

 

 

виробництво і відтворення робочої сили у конкретних соціально-історичних 

контекстах. 

Тож відтворення робочої сили відбувається за рахунок низки ресурсів, серед 

яких матеріальні ресурси не обмежуються зарплатнею. Однак якщо повернутися 

до питання репродуктивної праці, яка «служить інтересам капіталістичної 

економіки, відтворюючи і зберігаючи робочу силу в найбільш дешевий та 

ефективний спосіб» [Брайсон, 2001: с. 247]. Видається, що для відтворення 

робочої сили необхідні не лише матеріальні ресурси. У контексті репродуктивної 

праці як необхідного компоненту відтворення робочої сили, варто наголосити на 

темпоральності. Іншими словами – для виконання репродуктивної праці 

необхідний час поза залученням у виробництво. І якщо про необхідність та 

нестачу матеріальних ресурсів у відповідній літературі говориться багато, 

необхідність і нестача темпоральних ресурсів переважно не наголошуються. При 

цьому час є особливим ресурсом, як стверджує В. Брайсон: «Час відрізняється від 

інших рідкісних ресурсів тим, що завжди присутні обмеження для його 

накопичення. Ніхто не може отримати понад 24 годин на добу» [Брайсон, 2011: 

с. 51].  

З погляду проблематики джерел відтворення робочої сили цікава також 

позиція М. Гіменез, яка зазначає, що в результаті відносно вузьких структурних 

обмежень, недостатня або мінімальна підтримка відтворення робочої сили 

непривілейованої частини населення може підтримуватися також за рахунок 

благодійності, держави, неформальних зав’язків, неоплачуваної домашньої праці 

[Gimenez, 2005: p. 23]. До цього можна додати точку зору М. Міес, яка до 

виробництва засобів існування включає, зокрема, присадибне господарство та 

неформальну працю. Видається, що можна зробити два важливі висновки про 

ресурси і джерела відтворення робочої сили. По-перше, оскільки серед джерела 

відтворення робочої сили є неформальні зв’язки, присадибне господарство та 

неоплачувана домашня праця, через які відтворення може підтримуватися не лише 
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грішми, а й товарами та послугами, то розуміння матеріальних ресурсів 

відтворення доцільно розширити. По-друге, джерела, з яких робітники і робітниці 

отримують матеріальні та темпоральні ресурси для відтворення, можуть 

перебувати поза процесом виробництва та включати інші: ринкові джерела 

(неформальна праця), державні джерела (державні інтервенції), соціальні мережі, 

самовиробництво ресурсів (присадибне господарство). 

Для концептуалізації відтворення робочої сили потрібно розібратися, чи 

тотожне відтворення робочої сили відтворенню індивіда. У теоретичних 

напрацюваннях дослідників та дослідниць немає однозначної думки з цього 

приводу. З одного боку, І. Беккер та С. Гілл вважають відтворення робочої сили 

одним із компонентів соціального відтворення, разом з біологічним відтворенням 

та соціальними практиками, пов’язаними з піклуванням, соціалізацією та 

задоволенням людських потреб [Bakker, Gill, 2003а: p. 4]. Іншими словами, на 

їхню думку, відтворення робочої сили відокремлюється від біологічного 

відтворення. З іншого боку, сам К. Маркс писав, що «[р]обоча сила існує лише як 

здатність живого індивіда. Її виробництво, відповідно, передбачає його існування» 

[Marx, 1990: p. 274]. Тобто за К. Марксом, відтворення робочої сили неможливе 

без відтворення індивіда. Так само К. Поланьї зазначає, що «[праця] є технічним 

терміном, який використовують на позначення людських істот» [Polanyi, 2001: 

p. 79]. У той же час, Дж. Банаджі зазначає, що «[о]скільки робоча сила ніколи не 

відокремлена, коли роботодавці “купують” “робочу силу”, вони купують контроль 

над використанням тіла й особистості робітників» [Banaji, 2003: p. 70]. Таку думку 

поділяли як К. Поланьї, так і сам К. Маркс, для якого в умовах капіталізму 

товаром на ринку праці виступає не просто робоча сила 9 , а її носії, індивіди: 

«Попит на людей неминуче регулює виробництво людей, як і будь-якого іншого 
                                                           
9 Існує також критика Марксового бачення робочої сили як товару, з погляду якої таке бачення можливе лише в 
разі ігнорування сім´ї як основного місця відтворення робочої сили [Gintis, Bowles, 1981]. Однак така критика 
ігнорує розвиток марксистської теорії в рамках феміністичної школи та теорії соціального відтворення, 
представниці яких займалися проблематикою відтворення робочої сили і репродуктивної праці, зокрема й у сім´ї.  
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товару […] Робітник став товаром, і щастя для нього, якщо йому вдається знайти 

покупця» [Маркс, 1973: с. 486]. Якщо слідувати цій логіці, то недоречно розділяти 

відтворення робочої сили й особисте відтворення робітника чи робітниці, які 

нібито не пов’язані з нею. А отже відтворенням робочої сили є відтворення 

людини – щоденно і між поколіннями – яка буде, є або була включена в 

капіталістичне виробництво в якості робітника чи робітниці. Це відтворення 

відбувається на основі матеріальних та темпоральних ресурсів, які робітники і 

робітниці отримують з низки джерел, які не зводяться лише до заробітної плати. 

 

1.2. Дискусія про необхідний рівень відтворення робочої сили 

 

У «Багатстві націй» А. Сміт зазначав, що «ті, хто годують, одягають та 

створюють житло для всього народу, мають мати таку частку результатів своєї 

праці, щоб самим бути достатньо ситими, одягнутими й мати дах над головою» 

[Smith, 2005: p. 70]. Однак таке визначення основи відтворення робочої сили є 

доволі розмитим. Оскільки з огляду теоретичних напрацювань К. Маркса та 

представниць теорії соціального відтворення зрозуміло, що основою відтворення 

робочої сили є матеріальні та темпоральні ресурси, для оцінки умов відтворення 

робочої сили емпіричним методом, важливо відповісти на питання, яким є 

необхідний обсяг матеріальних ресурсів і часу для відтворення робочої сили. 

Насамперед, сам К. Маркс писав, що «перелік і обсяг так званих необхідних 

потреб [робітника], як і способи їх задоволення, є продуктом історичного 

розвитку» [Marx, 1990: p. 275], і залежать від умов, у яких формувався робітничий 

клас. Відтак, на думку К. Маркса, визначення вартості робочої сили обов’язково 

включає історичний і моральний компонент, але в конкретній країні в конкретний 

час приблизна кількість необхідних засобів існування є практично відомою.  

М. Буравой прямо не пише про кількість засобів існування, необхідних для 

відтворення робочої сили, але в питанні інтервенцій держави для розведення 
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процесу виробництва та процесу відтворення робочої сили, він окремо вказує на 

вагомість законодавчої мінімальної зарплатні [Burawoy, 1983]. Однак очевидно, 

що така підтримка відтворення робочої сили державою не обов’язково має 

встановлювати мінімальну оплату праці на рівні, достатньому для необхідного 

відтворення робочої сили, і понад те – для гідного рівня відтворення. Адже, як 

зазначає М. Гіменез, «для капіталізму структурно неможливе створення повної 

зайнятості й виплата всім робітникам […] зарплатні, достатньої для утримання їх 

самих та їхніх сімей» [Gimenez, 2005: p. 21]. С. Федерічі, аналізуючи контекст 

сучасного глобального економічного розвитку, зазначає, що глобальне 

розширення ринку праці, звільнення капіталу від територіальних рамок та 

зростаюча роль фінансового сектору, відхід держави від інвестування у 

відтворення робочої сили та апропріація природніх ресурсів, на її думку, призвели 

до прискорення накопичення капіталу, але також і до «різкої девальвації робочої 

сили в усьому світі та до низького рівня соціального відтворення» [Federici, 2009]. 

Також говорячи про сучасну неоліберальну економіку, М. Міес наголошує на 

тому, що робітники і робітниці часто не отримують мінімальну гідну зарплатню 

(living wage), бо оплата їхньої праці встановлюється на такому рівні, «ніби всі 

вони за плечима все ще мають основного годувальника» [Mies, 2007: p. 270].  

Поняття мінімальної гідної зарплатні видається корисним для визначення 

культурно та історично зумовленого рівня відтворення робочої сили. Мінімальна 

гідна зарплатня є дещо ширшим поняттям, ніж зарплатня, необхідна для 

продовження виробництва на такому ж рівні. Більш того, продовження 

виробництва на такому ж рівні суперечить основам капіталістичного способу 

виробництва, для якого накопичення капіталу є необхідною умовою, а останнє 

неможливе без кількісного збільшення робочої сили [Люксембурґ, 2019: с. 262]. 

Окрім цього, у концепції мінімальної гідної зарплатні фокус зміщується з процесу 

виробництва (макроекономічних факторів формування зарплатні) на процес 

соціального відтворення, який охоплює також відтворення робочої сили. Це 
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відповідає теоретико-методологічному баченню теорії соціального відтворення, 

згідно з яким процес виробництва має якщо не підпорядковуватися, то хоча б 

орієнтуватися на соціальне відтворення. У цьому сенсі «необхідний» відповідає не 

лише потребам виробництва, а і ширшим потребам суспільства в демографічному 

відтворенні та соціальному благополуччі. 

У сучасних дослідженнях поняття мінімальної гідної зарплати 

протиставляється поняттю мінімальної зарплати і відрізняється від нього 

теоретико-методологічною основою. Мінімальна зарплата насамперед базується 

на макроекономічній політиці, а мінімальна гідна зарплатня – на концепції прав 

людини [Merk, 2010]. З іншого боку, перша встановлюється на законодавчому 

рівні (зазвичай шляхом тристоронніх переговорів), а друга виступає орієнтиром 

необхідного мінімуму для гідного рівня життя та обраховується недержавними 

організаціями й ініціативами на локальному або регіональному рівнях. Існує 

кілька методик обрахунку мінімальної гідно зарплатні [наприклад, Anker, Anker, 

2017; WageIndicator, 2018; GLWC, 2018; SAI, 2016: p. 83; AFW, 2018], але 

більшість із них сходяться на кількох теоретико-методологічних принципах: 

мінімальна гідна зарплатня базується на праві людини на зарплату, яка забезпечує 

гідний рівень життя для неї та її сім’ї; основою гідного рівня життя є доступ до 

їжі, житла, одягу, освіти, медицини, транспорту та можливість робити мінімальні 

заощадження; обрахунок мінімальної гідної зарплатні повинен відбуватися через 

залучення зацікавленої сторони – робітників і робітниць. У рамках роботи 

міжнародної організації «Кампанія за чистий одяг», використовується підхід 

ініціативи Азійської базової зарплатні (Asian Floor Wage), де під сім’єю мається на 

увазі три споживчі одиниці [AFW, 2018]. Згідно з цим підходом, доросла людина 

відповідає одній споживчій одиниці, а дитина – половині споживчої одиниці. 

Іншими словами, три споживчі одиниці дають змогу охопити кілька варіантів 

сім’ї: двох дорослих і двох дітей, або ж одного дорослого і чотирьох дітей, або ж 

трьох дорослих. Іншими словами, такий підхід дозволяє включити в обрахунки 
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мінімальної гідної зарплатні як утримання непрацездатних членів сім’ї, так і 

демографічне відтворення населення, а отже відповідає потребам повноцінного 

відтворення робочої сили та соціального відтворення загалом. 

Якщо ж розглядати час як необхідний компонент відтворення робочої сили, 

то відповідь на питання необхідного рівня відтворення робочої сили має включати 

й аспект наявності часу. Зважаючи на постулат К. Маркса про історичну і 

культурну обумовленість необхідного рівня відтворення робочої сили, логічно 

припустити, що цей постулат стосується не лише матеріальної бази відтворення, а 

й часу на репродуктивну працю, хоча сам К. Маркс випускав цей необхідний 

ресурс зі свого поля зору. Як зазначає Л. Вогель рівень відтворення робочої сили 

не змінюється сам по собі, а є результатом класової боротьби, де капіталіст 

намагається зменшити кількість необхідної праці (частина якої виробляє вартість, 

котра відповідає зарплатні), щоб максимізувати свій прибуток [Vogel, 2000; також, 

Брайсон, 2011: с. 64]. Л. Вогель (слідом за К. Марксом) виділяє два шляхи до 

зменшення кількості необхідної праці: збільшення продуктивності виробництва, 

завдяки чому збільшується відносна додана вартість, адже зменшується час, що 

витрачається на необхідну працю; збільшення робочих годин або інтенсифікація 

виробничого процесу, завдяки чому збільшується абсолютна додана вартість, адже 

в такому разі робітник або робітниця витрачає більше робочої сили за ту саму 

зарплатню [Vogel, 2000: p. 160]. Останній шлях до зменшення кількості необхідної 

праці очевидно має прямий зв’язок з питанням часу на відтворення робочої сили, 

адже збільшення робочого часу впливає на його доступність для відтворення. 

Аналізуючи процеси 21-го століття, Л. Вогель також вказує на тенденцію, коли 

більшість домогосподарств дедалі більше часу витрачають на оплачувану працю, 

«загалом зменшуючи кількість та якість домашньої роботи, яку виконують її 

члени» [Vogel, 2000: p. 168] або ж застрягають у стані постійного безробіття, з 

зубожілим (impoverished) рівнем і типом домашньої праці. 
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Вивчаючи державні інтервенції у процеси виробництва та відтворення, 

М. Буравой зазначає, що мінімальна зарплатня також важлива через те, що вона 

обмежує використання оплати від виробітку, а отже – зменшує можливості 

експлуатації та примусу до ще більших зусиль за ту саму оплату [Burawoy, 1983: 

p. 589] (іншими словами, зменшує можливість збільшувати абсолютну додану 

вартість)10. Обмеження використання оплати від виробітку на практиці означає 

обмеження експлуатації шляхом обмеження допустимих робочих годин часу, а 

отже – запобігання процесу поглинання робочим часом темпоральних ресурсів 

відтворення робочої сили. З іншого боку, існує державна репродуктивна 

інфраструктура, яка зменшує кількість темпоральних ресурсів, необхідних для 

відтворення робочої сили. Однак С. Федерічі й Н. Кокс висловлюють думку, що 

державна підтримка репродуктивної праці (наприклад, у вигляді ясел та дитсадків) 

«ніколи не вивільняли жодного часу для нас, а лише наш час для додаткової 

праці» [Federici, Cox, 2012: p. 32]. С. Катц хоч і притримується більш 

оптимістичної думки, стверджуючи, що державна та недержавна підтримка 

репродуктивної праці звільняє темпоральні ресурси не лише на оплачувану працю, 

а й на іншу діяльність, також наголошує, що така підтримка жодною мірою не 

змінює «гендерований розподіл праці чи соціальні відносини виробництва та 

відтворення» [Katz, 2001: p. 713].  

Загалом, якщо говорити про історично та культурно обумовлену необхідну 

кількість темпоральних ресурсів для відтворення робочої сили, то його визначити 

доволі просто, ідучи від протилежного – обмеження робочого часу. З емпіричної 

точки зору, зважаючи на рамки цього дослідження, законодавче регулювання 

робочого часу та відпочинку видається доречним орієнтиром для визначення 

необхідної кількості темпоральних ресурсів для відтворення робочої сили. Згідно з 

                                                           
10 У контексті мінімальної зарплатні в умовах відрядної оплати праці (за якої оплата залежить від виробітку), варто 
зазначити, що згідно з визначенням Міжнародної організації праці, понаднормова робота, яку виконують для 
отримання мінімальної зарплати, класифікується як примусова праця [ILO, 2007: p. 72]. 
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українським законодавством [ВРУ, 2018а], нормальна тривалість робочого часу не 

може перевищувати 40 годин на тиждень: вісім годин на день у п’ятиденному 

робочому тижні і до семи годин на день у шестиденному робочому тижні. Якщо 

говорити про понаднормовий час, його, як правило, не допускається, а стандартні 

обмеження встановлені в розмірі чотирьох годин протягом двох днів поспіль та не 

більше 120 годин на рік. Окрім цього, понаднормові роботи мають бути узгоджені 

з профспілкою та оплачуватися у подвійному розмірі. 

У цьому контексті також варто коротко згадати питання скорочення 

робочого часу, обговорення якого інтенсифікувалося у світлі останніх дискусій 

довкола перспектив автоматизації виробництва [Arntz, Gregory and Zierahn, 2016]. 

З цієї точки зору визначення необхідної кількості темпоральних ресурсів через 

діючі законодавчі обмеження може виглядати проміжним рішенням. Але таке 

рішення, тим не менше, видається обґрунтованим, зважаючи на глобальну 

розповсюдженість стандартних обмежень на робочий час, а також на тезу 

К. Маркса про культурну та історичну обумовленість необхідного рівня 

відтворення.  

Важливим є також зв’язок між матеріальним та темпоральним рівнем 

відтворення робочої сили. Як зазначає Л. Вогель, домашній компонент необхідної 

праці не має вартості [Vogel, 2000: p. 162; також Ferguson, McNally, 2013: p. ХХ]11. 

Погоджуючись з цією точкою зору, М. Гіменез продовжує думку: неоплачувана 

праця (зокрема домашня праця) натомість використовується роботодавцями, щоб 

зменшити загальний рівень зарплат і збільшити експлуатацію оплачуваної праці 

через ефект здешевлення, який домашня праця має на споживання для відтворення 

робочої сили [Gimenez, 1990: p. 28; також Hensman, 2011; Webster, 1984]. Позиція, 

що репродуктивна праця не має вартості, критикується іншими представниками і 

                                                           
11  З оглядом немарксистських теоретико-методологічних позицій можна ознайомитись у роботі Н. Хара [Hara, 
2016]. Ці альтернативні теоретико-методологічні підходи базуються на моделі домогосподарства як підприємства 
або ж на принципах методологічного індивідуалізму і максимізації ефективності. 
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представницями марксистського фемінізму, які стверджують, що це суперечить 

марксистській інтерпретації робочої сили як товару в умовах капіталізму 

[Hensman, 2011]: адже якщо робоча сила є товаром, то репродуктивна праця має 

створювати вартість. З іншого боку, аргумент про те, що репродуктивна праця 

використовується для зменшення витрат на робочу силу, критикує М. Моліньє 

[Molyneux, 1979], стверджуючи, що на тлі різних історичних і соціо-економічних 

процесів внесок домашньої праці у вартість робочої сили є незначним.  

Загалом, дебати довкола вартості репродуктивної праці в капіталістичному 

суспільстві не досягли консенсусу. Однак у межах цих дебатів не заперечується 

взаємозв´язок між матеріальними і темпоральними ресурсами для відтворення 

робочої сили: низьке матеріальне забезпечення відтворення робочої сили створює 

потребу витрачати більше часу на репродуктивну працю. Можна припустити, що 

на практиці це проявляється в необхідності постійно готувати їжу через 

неможливість харчуватися поза домом; у необхідності підшивати одяг через 

неможливість купити новий; у необхідності робити ремонт самостійно через 

неможливість найняти робітників чи робітниць; у необхідності вести присадибне 

господарство, щоб менше витрачати на їжу тощо.  

 

1.3. Впливовість робітників у перемовинах (labor bargaining power) та 
режими контролю праці 

 

Тоді як марксистська теорія дає змогу вибудувати зв’язки між відтворенням 

робочої сили, ресурсами для відтворення та джерелами цих ресурсів, найменшою 

мірою вона розкриває структурні чинники відтворення робочої сили, оскільки 

зазвичай марксистські побудови мають макрорівневий характер та низьку 

контекстуальну гнучкість. Поза макрорівневими історичними тенденціями, 

такими як втручання держави у процеси виробництва та відтворення, 

марксистський доробок не пропонує концептуальної схеми аналізу структурних 
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чинників відтворення. З іншого боку, концепція робітничої впливовості в 

перемовинах та теорії режимів контролю робочої сили пропонують деталізовані 

пояснювальні рамки та загальне розуміння принципів впливу та обмежень, які 

структурні чинники накладають на здатність робітників і робітниць покращувати 

умови відтворення робочої сили. Ці пояснювальні рамки та загальне розуміння 

дають змогу вивчати структурні чинники відтворення робочої сили на різних 

рівнях соціальної реальності, зокрема на перетині глобального та локального 

рівнів. 

Е. О. Райт визначає впливовість робітників і робітниць як їхню відносну 

індивідуальну та колективну знатність реалізувати власний класовий інтерес і 

протистояти силі капіталістів [Wright, 2000: p. 962]. Він виокремлює асоціативну 

(associational) та структурну (structural) робітничу впливовість, де перша 

відповідає потенціалу, отриманому з об’єднання в робітничі організації, а друга 

визначається місцем робітників та робітниць у економічній системі – або на ринку 

праці, або на різних рівнях процесу виробництва.  

Б. Сілвер розвиває цю концептуалізацію далі [Silver, 2003] і визначає першу 

форму структурної впливовості як впливовість у перемовинах на ринку праці 

(marketplace bargaining power), а другу – як впливовість у перемовинах на 

робочому місці (workplace bargaining power). За визначенням Б. Сілвер, 

«впливовість у перемовинах на ринку праці може мати кілька форм, зокрема: 1) 

наявність дефіцитних навиків, які користуються високим попитом у роботодавців, 

2) низький рівень загального безробіття та 3) можливість робітників повністю 

покинути ринок праці й виживати за рахунок незарплатних джерел доходу» 

[Silver, 2003: p. 13]. Отже, впливовість у перемовинах на ринку праці, окрім 

прямого її застосування для оцінки впливовості в перемовинах конкретних 

робітників та робітниць, важлива ще й тим, що остання форма цієї впливовості 

прямо вказує на потенційне значення тих джерел відтворення робочої сили, які 

можна отримати поза ринком праці. Наприклад, якщо повернутися до теорії 
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М. Буравого, держава може підтримувати безробітних, а отже – створювати умови 

для посилення перемовної позиції робітників і робітниць на ринку праці. Можна 

також припустити, що роль у виживанні робітників та робітниць поза ринком 

праці можуть відігравати також й інші структури та інституції. До 

концептуалізації Б. Сілвер можна додати ще один важливий чинник, на якому 

побіжно зупиняється Е. О. Райт у розробці свого класового підходу. Він зазначає, 

що законодавчі, структурні та інші обмеження мобільності робочої сили – як 

територіальної, так і в рамках існуючого ринку праці – мають негативний вплив на 

впливовість робітників і робітниць [Wright, 2005: p. 73]. Іншими словами, 

альтернативне працевлаштування (у широкому значенні) також визначає 

впливовість у перемовинах на ринку праці.  

Концептуалізуючи впливовість у перемовинах на робочому місці, Б. Сілвер 

зазначає, що «впливовість у перемовинах на робочому місці, з іншого боку, 

випадає на долю робітників, які задіяні в тісно інтегрованих виробничих процесах, 

де локалізований страйк у ключовому місці може призвести до набагато 

масштабніших перебоїв [виробництва], аніж страйк сам по собі» [Silver, 2003: 

p. 13]. Тобто в цьому розрізі на перший план виходить індивідуальне чи 

колективне місце людини в організації виробництва. Продовживши логіку 

Б. Сілвер, можна припустити, що важливим є не лише місце людини у 

конкретному виробництві, але і місце цього виробництва в соціально-економічних 

структурах. Адже якщо робітники і робітниці можуть зупинити виробництво, яке 

має важливе значення для суспільства, то так вони чинитимуть тиск не лише на 

прямого роботодавця, а й на політичну владу місцевого чи національного рівня. Ці 

характеристики можуть бути макроекономічними, наприклад, частка валового 

внутрішнього продукту (ВВП) та експорту, які виробляються в секторі. Вони 

можуть витікати з структурного значення сектору, залежності інших економічних 

та соціально-економічних процесів від його роботи. Так, у подальшому аналізі 

Б. Сілвер неодноразово наголошує на високій впливовості в перемовинах на 
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робочому місці, яку працівники і працівниці різних транспортних секторів 

(наприклад, морського, залізничного чи авіаційного сполучення) мали в різний час 

та в різних країнах – у залежності від найбільш поширеного способу 

транспортування людей та товарів. Іншим важливим прикладом є впливовість у 

перемовинах на робочому місці працівників і працівниць освітнього сектору. 

Економічний ефект страйку освітян є відстроченим і неочевидним, проте роль 

сектору у виконанні репродуктивної праці робить їхню впливовість у перемовинах 

на робочому місці доволі високою. 

Впливовість (або ж сила), як зазначають П. Кіркбрид та Дж. Дюркен 

[Kirkbride, Durcan, 1987: p. 5], є одночасно концепцією «дії» у трансформативному 

значенні і концепцією «структури» у значенні домінування. Б. Сілвер окреслює 

різні чинники, які визначають впливовість у перемовинах, але відкритим 

залишається питання: чи об’єднуються окремі структурні чинники в певну 

систему управління працею, яка дає змогу обмежувати агентність робітників і 

робітниць на локальному рівні та в контексті глобальних ланцюгів постачання?  

Приймаючи рішення про розміщення виробництва чи його перенесення, 

транснаціональні корпорації мають брати до уваги багато факторів. Деякі з них 

«природні», такі як географічна близькість; інші ж – соціальні. Серед 

найвагоміших соціальних факторів П. Дікен [Dicken, 2015] називає доступ до 

робочої сили, чотири атрибути якого можуть змінюватися від країни до країни, а 

одним із таких атрибутів є контрольованість праці. Можна припустити, що 

важливість цього останнього атрибуту зростає з постійним зростанням складності 

сучасних глобальних ланцюгів постачання [Sassen, 2007]. Враховуючи, що процес 

виробництва нарощує масштаби, фрагментується у просторі й скорочується в часі, 

компанії дедалі більше звертають увагу на потенційні втрати в умовах зростання 

вразливості виробництва до перебоїв. Саме в такому контексті варто розглядати 

систему контролю праці і її зв’язок із силою робітників і робітниць у перемовинах.  
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Для розуміння структурних умов впливовості робітників і робітниць у 

перемовинах та, відповідно, контрольованості робочої сили, важливими є два 

рівні. Перший із них існує відносно незалежно і є зумовлений особливостями 

соціально-економічного розвитку та акумуляції капіталу на національному, 

регіональному та глобальних рівнях. Другий же виникає з місцевої політики 

місцевого капіталу, держави [Suarez, 2001; Neethi, 2012] чи інших вагомих акторів. 

Обидва ці рівні взаємодіють і формують локальну систему, «режим», структуру, 

котра обумовлює впливовість у перемовинах. У дослідженні неформальної 

аграрної праці в Південній Індії Дж. Паттенден [Pattenden, 2016] проводить схоже 

розрізнення між макро-режимом контролю праці й місцевим режимом контролю 

праці – таким чином він встановлює взаємозв’язок між робочим місцем, 

державою, ширшими соціальними структурами та економічними умовами.  

Зв’язок між робітничою впливовістю в перемовинах і місцевим режимом 

контролю праці є зв’язком між структурою та агентністю. Режим відіграє роль 

структури, яка обумовлює робітничу впливовість у перемовинах. Однак робітнича 

впливовість у перемовинах може бути реалізована через агентність тих же 

перемовин і робітничої боротьби та опору, які можуть покращити поточні умови 

відтворення робочої сили, а також вплинути на режим контролю в довгостроковій 

перспективі. Варто зазначити, що робітнича агентність може виливатися не лише 

в колективні перемовини, боротьбу чи опір: вона також може бути 

індивідуальною та реалізовуватися без формальних інституцій, «розкриваючи 

здатність робітників діяти й вибудовувати стратегії в рамках доступних їм 

робітничих режимів» [De Neve, 2014: p. 185]. Але така індивідуальна агентність 

має дуже низький трансформативний потенціал. 

Ймовірно найвідомішу теорію, у межах якої концептуалізовано 

контрольованість праці, розвинув М. Буравой у дослідженнях режимів 

виробництва [Burawoy, 1983; Burawoy, 1985]. Він визначає виробничі режими як 

«політичний апарат, який відтворює … відносини процесу праці через 
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регулювання боротьби» [Burawoy, 1983: p. 587]. М. Буравой виділяє три типи 

виробничих режимів: ринковий деспотизм або деспотичний режим, гегемонний 

режим і гегемонний деспотизм. У першому режимі регуляція процесу праці 

визначається суворими ринковими умовами й примусом проти робітників і 

робітниць як колективних агентів, і характеризується «нероздільністю відтворення 

робочої сили й процесу виробництва» [Burawoy, 1983: p. 590]. У гегемонних 

режимах переважає не примус, а згода (хоча примус і може бути направлений 

проти індивідів); відтворення робочої сили й процес виробництва є до певної міри 

розмежованими; особливості режиму залежать від процесу праці, капіталістичної 

конкуренції та державних інтервенцій. М. Буравой також стверджує, що в новій 

(неоліберальній) економічній системі, якій властива висока мобільність капіталу, 

гегемонний режим розвивається в гегемонний деспотизм, за якого працівники і 

працівниці змушені іти на поступки під загрозою колективної втрати робочих 

місць у контексті зростаючої конкуренції між компаніями й потенційного 

переміщення виробництва. Підсумовуючи, виробничі режими визначаються 

взаємодією ринку праці, управлінських практик, економічною конкуренцією і 

державними інтервенціями – чи то у вигляді встановлення законодавчого захисту 

самоорганізації та колективних переговорів, чи то у вигляді державної підтримки 

відтворення робочої сили.  

Всі три типи робітничої впливовості в перемовинах, про які пише Е. О. Райт 

та Б. Сілвер, можна пов’язати з типологією режимів виробництва М. Буравого. 

Деспотичний режим відповідає низькому рівню робітничої впливовості на ринку 

праці, при цьому асоціативна впливовість і впливовість на робочому місці можуть 

варіювати. Низька робітнича впливовість на ринку праці негативно впливає на два 

інші типи робітничої сили, але можливі історичні і структурні варіації – у 

залежності від радикалізму й організованості робітничого руху, сектору економіки 

та організації виробництва. Гегемонний режим відповідає відносно високому 

рівню всіх трьох типів робітничої впливовості в перемовинах, але теж із 
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можливими варіаціями. Гегемонний деспотизм відповідає відносному зменшенню 

всіх трьох типів робітничих сил – саме в таких умовах робітнича боротьба 

прийняла захисну форму в країнах капіталістичного ядра з розвитком 

неолібералізму.  

Однак М. Буравой аналізує історично останню форму режиму контролю 

праці – гегемонний деспотизм – із перспективи країн капіталістичного ядра. 

Питання контрольованості робочої сили далі розвинув М. Аннер в контексті 

переміщення виробництва в глобальних ланцюгах виробництва [Anner, 2015б], 

однак вже з позиції країн-виробників. Він аналізує чому бренди одягу розміщують 

свої замовлення в певних країнах, попри те, що там можуть бути трохи вищі 

зарплати чи трохи гірша інфраструктура та логістика (у порівнянні з іншими 

регіонами). М. Аннер чітко не пояснює, що він має на увазі під «режимами 

контролю праці» (labor control regime). Однак із його аргументації та аналізу 

можна вивести, що вони певною мірою відповідають визначенню Е. Джонаса, 

який концептуалізує локальні режими контролю праці як «історично обумовлені й 

територіально вбудовані набори механізмів, які координують часово-просторові 

взаємовідносини між виробництвом, працею, споживанням і відтворенням робочої 

сили в рамках місцевого ринку праці» [Jonas, 1996: p. 325]. У такому визначенні 

вибудовується зв’язок між виробничими режимами М. Буравого і режимами 

контролю праці М. Аннера, адже в такому разі режими контролю праці інтегрують 

структурну обумовленість споживання та відтворення; така інтеграція не є чітко 

присутньою в концепції М. Аннера.  

М. Аннер виділяє три основні типи режимів контролю праці: державний 

режим контролю, ринковий режим контролю і режим контролю роботодавцями. У 

державному режимі контролю праці робітнича впливовість у перемовинах 

стримується системою законних і незаконних механізмів, які мають на меті 

послабити чи запобігти незалежній самоорганізації робочої сили та колективній 

дії. У ринковому режимі контролю праці робітнича впливовість у перемовинах 
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стримується несприятливими умовами на ринку праці, коли робітники і робітниці 

бояться втратити роботу, а отже утримуються від дій та самоорганізації. У рамках 

режиму контролю роботодавцями, робітнича впливовість у перемовинах 

стримується свідомими діями компаній, які направлені проти самоорганізації та 

протестів. У державному режимі контролю та режимі контролю роботодавцями 

застосовуються прямі та непрямі тиск і репресії для послаблення асоціативної 

впливовості в перемовинах, тоді як ринковий режим характеризується структурно 

низькою впливовістю в перемовинах на ринку праці. 

Режими контролю праці, будучи структурними умовами робітничої 

впливовості в перемовинах, різними факторами зумовлюють варіації зменшення 

ринкової впливовості в перемовинах і асоціативної впливовості в перемовинах. 

Рівень впливовості в перемовинах на робочому місці, у той же час, є 

суперечливим. З одного боку, у підході М. Аннера впливовість у перемовинах на 

робочому місці є попередньо обумовленою – він аналізує конкретний сектор 

(виробництво одягу) у конкретній системі виробництва (ключові країни-

виробники в глобальних ланцюгах постачання). Спираючись на аналіз сучасного 

текстильного сектору, який робить Б. Сілвер, логічно припустити, що впливовість 

у перемовинах на робочому місці також має бути низькою: в умовах 

стандартизованої фази товарного циклу, вкрай високої конкуренції між 

постачальниками та з постійною загрозою переміщення виробництва. Однак деякі 

дослідники стверджують, що робітники і робітниці можуть мати відносно високу 

впливовість у перемовинах на робочому місці, яка зумовлена місцем їхнього 

прямого роботодавця в глобальному ланцюгу постачання, а також певними його 

особливостями, такими як контроль над ключовим ресурсом або ключовим етапом 

виробництва [Dörrenbächer, Geppert, 2014]. У контексті ланцюгів постачання одягу 

варто брати до уваги, що виробництво «точно в строк», яке зазвичай 

використовується в глобальних ланцюгах виробництва одягу, має певний 

позитивний вплив на рівень робітничої впливовості на робочому місці. Згідно з 
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М. Аннером, саме цей тип робітничої впливовості робить «дикий страйк» (wildcat 

strike) 12  поширеною і відносно успішною тактикою в умовах авторитарного 

державного режиму контролю праці у В’єтнамі [Anner, 2015б, p. 26]. За 

відсутності інших варіантів, місцеві робітники і робітниці вимагають покращення 

ситуації, вдаючись до таких страйків в умовах суворих (і коротких) строків на 

виконання замовлення.  

Отже зрозуміло, що робітнича впливовість у перемовинах Б. Сілвер, 

виробничі режими М. Буравого і режими контролю праці М. Аннера пов’язані між 

собою – попри те, що вони розглядають питання робітничої впливовості з різних 

відправних точок та рівнів аналізу, а також вдаються до різних масштабів 

генералізації. І що особливо важливо в контексті цього дослідження, вони 

аналізують питання робітничої впливовості з перспективи агентності (робітнича 

впливовість у перемовинах) і структури (виробничі режими і режими контролю 

праці). Виглядає доцільним вивчати агентність і структуру у взаємодії, адже аналіз 

виключно агентності не дає змоги побачити її структурні чинники, а аналіз 

виключно структур тяжіє до структурного детермінізму [Дутчак, 2015: с. 47]. 

Однак згадані концепція та теорії мають і певні обмеження. Можна до 

певної міри піддати сумнівам універсалізм концепції робітничої впливовості в 

перемовинах Б. Сілвер – існує висока ймовірність, що зокрема дані з Радянського 

Союзу не були достатньо представлені в її аналізі через особливості методології та 

історичний контекст «залізної завіси». Також певні сумніви викликає універсалізм 

теорії виробничих режимів М. Буравого: він аналізує сучасний режим – 

гегемонний деспотизм – з перспективи країн капіталістичного ядра, де загроза 

переміщення виробництва існувала і була значною мірою реалізована з початком 

неоліберальної фази розвитку. Постає питання чи можна цю концепцію 

беззастережно використовувати для країн, до яких переміщувалося це 
                                                           
12 Wildcat strike – це страйк, який організовують без схвалення профспілки, а подеколи – всупереч її домовленості з 
роботодавцем. 
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виробництво в той же період. У контексті глобальних ланцюгів постачання, як 

зазначає Г. Сюе, «як держави, так і фірми, розвинули нові стратегії й інтервенції, 

які конструюють складнішу організацію праці та контроль праці, ніж уявляв 

Буравой» [Xue, 2008: p. 86]. Ця проблема також артикулюється Ш. Уддіном і 

Т. Хоппером у дослідженні виробничих режимів Бангладешу [Uddin, Hopper, 

2001]. Вони приходять до висновку, що спроби імпортувати до Бангладешу 

«ідеалізовані» гегемонні режими і режими, які базуються на ринковій згоді, 

зазнали поразки через місцеві особливості. Можна стверджувати, що локалізоване 

дослідження, яке фокусується на місцевому контексті, може виявити місцеві 

режими, які будуть більшою чи меншою мірою відрізнятися від гегемонного 

деспотизму.  

Беручи до уваги аргумент Б. Сілвер що переміщення виробництва запускає 

процеси формування робітничого класу всередині країни-виробника [Silver, 2003], 

можна припустити, що ці процеси будуть паралельно супроводжуватися 

процесами встановлення деспотичного режиму контролю праці – оскільки саме 

вони мали б виникати на етапі інтенсивних процесів капіталістичного 

класоутворення. Однак аналіз Б. Сілвер складніший і контекстуальніший. Крізь її 

аналіз проглядається загальна ідея, що в сучасній країні на периферії 

капіталістичної економіки не може виникнути класичний деспотичний режим того 

типу, який виникав у країн ядра раннього індустріального капіталізму. Одним із 

можливих контраргументів проти такого припущення є те, що не лише економічні 

детермінанти визначають режим контролю праці, але і місцеві чинники, які 

визначаються політичним та історичним розвитком. Таку точку зору поділяє низка 

дослідники та дослідниці [Suarez, 2001; Neethi, 2012; Kelly, 2002]. Іншим 

аргументом проти такого припущення може бути той факт, що робоча сила в 

сучасних країнах периферії стикається з тими ж загрозами переміщення 

виробництва, що і робоча сила в сучасних країнах ядра, але в контексті меншого 

втручання держави в ці процеси. До того ж, у контексті дослідження 
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пострадянських країн важко стверджувати, що на їхній території не було 

індустріалізації й розвитку робітничого класу до того, як транснаціональні 

компанії почали розміщувати своє виробництво. І цю індустріалізацію недоречно 

класифікувати як «поверхневу» (thin) [Bruhn, 2014] чи класичну «периферійну» 

[Kelly, 2002], які притаманні основним новоіндустріальним країнам-виробникам. 

Підсумовуючи, виробничі режими в країнах, включених у сучасні глобальні 

ланцюги постачання, мали б відрізнятися від історичного деспотичного режиму, 

про який пише М. Буравой. При цьому дослідники впливовості в перемовинах 

наголошують на важливості як макроструктурного так і контекстного підходу до 

вивчення впливовості [Kirkbride, Duncan, 1987]. Український контекст відносно 

індустріалізованої країни периферії, у якій розміщується виробництво в рамках 

глобальних ланцюгів постачання, є хорошим полем для дослідження, критичного 

оцінювання і розвитку всіх трьох згаданих вище концепцій. 

 

1.4. Глобальні ланцюги постачання та їхнє значення для відтворення 
робочої сили 

 

Перш ніж аналізувати емпіричний матеріал з українського швейного 

сектору, важливо насамперед розглянути загальні процеси та явища в контексті 

функціонування сучасних глобальних ланцюгів постачання, щоб зрозуміти як 

характеристики та особливості глобальних ланцюгів можуть потенційно впливати 

на країну та людей, котрі задіяні на етапі виробництва.  

Після кризи накопичення капіталу в 70-их роках минулого століття, 

фордистська система організації виробництва поступово мінялася. Зі 

становленням неоліберальної фази капіталізму, їй на заміну прийшли сучасні 

ланцюги постачання, у межах яких процес виробництва децентралізовувався й 

організовувався в «гнучкий» спосіб. У відповідь на кризу акумуляції капіталу та 
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перевиробництва, частина виробників вдалася до просторового вирішення 13 : 

технологічний розвиток зробив можливими «економіки масштабу» (economies of 

scale) [Baldwin, 2013], тоді як просторова нерівність зарплат зробила їх 

прибутковими і стала стимулом до створення глобальних ланцюгів постачання, які 

спростили компроміс між близькістю ринку збуту й економії на зарплатах завдяки 

переміщенню виробництва – на користь останнього. У результаті, 80% глобальної 

торгівлі зараз відбувається в ланцюгах вартості (value chains) транснаціональних 

корпорацій [UNCTAD, 2013], а на роботах, пов’язаних із глобальними ланцюгами 

постачання, задіяно 450 мільйонів людей. Іншими словами, більш як кожне п’яте 

робоче місце у світі зараз пов’язане з глобальними ланцюгами постачання. Інакше 

кажучи, особливості глобальних ланцюгів постачання визначають умови праці, 

робітничі права, проблеми і боротьбу значної частини світового робітничого 

класу.  

Глобальні ланцюги постачання, а також глобальна економічна система 

загалом, також впливають на населення країн незалежно від його безпосереднього 

залучення у виробництво, адже вони впливають на напрями і потенціал соціально-

економічного розвитку. Попри «глобальність», на практиці, зазначають 

дослідники і дослідниці, сучасна економічна система створена для нерівномірних 

вигод: ринки «відкриваються» у такий спосіб і застосовується така економічна 

політика, що найбільш вигідними їхні наслідки є для країн неоліберального ядра 

[Baldwin, 2013; Keet, Dove, 2006] і приватних корпорацій [Richter, 2002]. Ці нові 

«легальності» (legalities) [Sassen, 2007] великою мірою обмежують здатність 

місцевих урядів слідувати незалежній стратегії національного економічного 

розвитку [Bruhn, 2014; Seabrooke, Wigan, 2014].  

                                                           
13  Б. Сілвер [Silver, 2003] виділяє кілька стратегій вирішення кризи акумуляції в умовах капіталізму: зокрема 
просторова стратегія (spatial fix), стратегія зміни продукту (product fix), технологічна стратегія (technological fix), 
фінансова стратегія (financial fix) тощо. Використовуючи котрусь із цих стратегій, власники виробництва 
намагаються подолати кризу акумуляції шляхом переміщення виробництва, введенням нового товару на ринок, 
використання нових технологій чи виведення капіталу з виробничої у фінансову сферу. 
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Хоча глобальні ланцюги постачання були створені з наміром «зробити 

переворот у розвитку» (revolutionize development) [Baldwin, 2013], заохочуючи 

бідніші країни доєднатися до існуючих виробничих мереж і просуваючи ідею 

експортно-орієнтованого росту [Anner, 2015a], у кінцевому результаті вони 

створили систему з штаб-квартирними (headquarter economy) і фабричними 

(factory economy) економіками [Baldwin, 2013]. Так склалося через багато 

факторів, зокрема через неоліберальні програми структурних економічних 

«пристосувань» (structural adjustments programs), велику конкуренцію між 

окремими постачальниками і між країнами-виробниками, консолідацію компаній 

на верхівці глобальних ланцюгів постачання [Anner, 2015a]. Критично нерівний 

розподіл влади в глобальних ланцюгах постачання зрештою призводить до 

специфічного розподілу доданої вартості [Bruhn, 2014]: лише невелика її частина 

залишається в країні-виробнику. Поляризація між глобальним капіталом і 

локальною робочою силою [Kelly, 2002] створює феномен «наввипередки вниз» 

(race to the bottom) [ITUC, 2016], коли національні уряди постійно намагаються 

привабити більше інвестицій, знижуючи податки або впроваджуючи податкові 

пільги [Seabrooke, Wigan, 2014], лібералізуючи регулювання ринку праці [Flecker, 

2010], створюючи «вільні» економічні та торгівельні зони тощо. Через ці процеси 

країни і місцеві компанії, включені в глобальні ланцюги постачання, опиняються в 

«пастці середньої прибутковості» (middle-income-trap), маючи небагато 

перспектив піднятися вгору ланцюгом постачання [Bruhn, 2014; Herr et al., 2015], 

ідучи на компроміс між торгівлею та інвестиціями з одного боку та зі сталою 

індустріалізацією з іншого [Bruhn, 2014: p. 21]. У результаті, дисбаланс влади стає 

додатковим (якщо не вирішальним) фактором послаблення позицій працівників і 

працівниць, призводячи до утворення «режимів недружніх до праці» (labor-

unfriendly regime) [Mezzadri, 2008: p. 604]. 

Зростання кількості робочих місць як позитивний ефект розвитку 

глобальних ланцюгів постачання, на якому наголошують прихильники такої 
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організації виробництва, теж має не такі вже й однозначні наслідки. Включення 

країни в сучасні ланцюги постачання справді створює робочі місця [ILO, 2016], 

принаймні в трудомістких галузях [Southall, 2008]. Але це не завжди такі робочі 

місця, які уможливлюють сталий соціальний розвиток і гідні умови праці для 

місцевого населення. Дитяча і примусова праця, систематичні порушення 

стандартів здоров’я та безпеки, довгі та примусові понаднормові, зарплати на межі 

або за межею бідності, неформальне або незахищене працевлаштування, 

порушення права на об’єднання і колективні перемовини – з усіма цими 

проблемами постійно стикаються робітники і робітниці в країнах виробництва 

[ILO, 2016; Locke, Romis, 2007; Flecker, 2010].  

У глобальних ланцюгах постачання одягу є також свої специфічні процеси, 

які негативно впливають на умови праці. Насамперед, ці сектори є 

висококонкурентними і виробництво цих товарів відносно легко перемістити – 

остання особливість впливає на першу, роблячи офшорне виробництво 

поширеною практикою [Anner, 2015а; Baldwin, 2013]. Високий рівень конкуренції 

між брендами формує особливі купівельні практики (purchasing practices) 

[Holdcroft, 2015; Starmanns, 2017], через які відбувається тиск на ціну замовлення, 

яку отримує постачальник. Ціна ж замовлень, своєю чергою, тисне на рівень 

зарплат, які постачальник платить своїм робітникам і робітницям [Flecker, 2010; 

Holdcroft, 2015; Mezzadri, 2008]. По-друге, це трудомістка промисловість, якою 

керують покупці (buyer driven) [Jha, Chakraborty, 2014; Prota, Beresford, 2017: 

p. 104] і де економія на зарплаті є однією з основних стратегій економії витрат у 

контексті висококонкурентного ринку брендового одягу. По-третє, поширення 

схеми виробництва «крій, шиття, обробка» (Cut, Make and Trim або CMT) 

перетворило цю промисловість на галузь із відносно низькою доданою вартістю 

для країн-виробників. І нарешті, феномени «швидкої моди» (fast fashion) 

[Bhardwaj, Fairhurst, 2010] і виробництва «точно в строк» (just-in-time) роблять 

швидкість виробництва важливим фактором для брендів, що скорочує типові 
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строки виконання замовлень, перетворюючи довгі понаднормові на поширену 

практику [Holdcroft, 2015].  

До цього моменту постійні скандали щодо порушення прав людини в 

ланцюгах постачання майже вилилися майже виключно в «добровільні» варіанти 

вирішення проблем з боку брендів і багатосторонніх ініціатив. Така ситуація 

викликає багато критики: як самої ідеї «добровільних» варіантів вирішення, так і 

щодо потенціалу їх втілення [AFL-CIO, 2013; Locke, 2013, Locke et al., 2009; 

Mezzadri, Srivastava, 2015; De Neve, 2014]. У контексті впливу робітників і 

робітниць, «добровільні» вирішення критикуються ще і за те, що робітників та 

робітниць не часто запрошують до розробки цих рішень, а в самих рішеннях не 

приділяється достатньо уваги праву на об’єднання та колективні переговори; 

навіть якщо порушенням цих прав приділяється увага, вона непропорційно мала, 

порівняно з увагою до інших проблем [Anner, 2012; AFL-CIO, 2013].  

Ситуація з національним та міжнародним правом доволі складна. Через 

високу конкуренцію між країнами-виробниками, існує тенденція радше до 

лібералізації законодавства цих країн в інтересах інвесторів. Спроби ж покращити 

законодавчий захист працівників і працівниць можуть просто призвести до втечі 

інвестицій14. Що стосується країн походження транснаціональних корпорацій, то 

останніми роками починають виникати спроби запровадження національного 

зобов’язуючого законодавства, яке б регулювало діяльність транснаціональних 

корпорацій. З перспективи захисту прав працівників і працівниць, це позитивні 

зрушення – особливо в умовах повної відсутності міжнародного юридично 

зобов’язуючого законодавства, яке б включало ефективний механізм подання 

скарг, реальний механізм контролю за виконанням та дієві санкції за порушення 

[Anner, 2015а; Lock, Romis, 2007; Holdcroft, 2015; Richter, 2002].  

                                                           
14 Втеча інвестицій не є проблемою сама по собі, оскільки існують варіанти економічного розвитку, де закордонні 
інвестиції грають другорядну роль. Однак до таких варіантів розвитку в сучасному світі вдаються рідко. 
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У той же час, право на об’єднання та колективні переговори є ключовими в 

питанні можливостей впливу робітників і робітниць на умови праці та відтворення 

робочої сили. Особливо гостро ці питання стоять для швейної промисловості та 

низки інших, яким притаманне низьке охоплення профспілками [Holdcroft, 2015], 

високий рівень неформальності праці й відносно висока мобільність капіталу, що 

в підсумку суттєво знижує можливості робітників і робітниць вплинути на 

ситуацію.  

 

1.5. Методологія збору емпіричної інформації серед працівників фабрик, 

що залучені в глобальні ланцюги постачання 

 

1.5.1 Методологія дослідження умов та оплати праці міжнародної 
організації «Кампанія за чистий одяг» (Clean Clothes Campaign) 

 Міжнародна організація «Кампанія за чистий одяг» [CCC, 2018], у рамках 

дослідницького проєкту якої було зібрано емпіричний матеріал для цієї 

дисертаційної роботи15, має власну методологію збору інформації, необхідної для 

діяльності організації. Ця методологія розписана у відповідному внутрішньому 

документі й використовується дослідниками та дослідницями організації в різних 

країнах для отримання інформації про ситуацію у швейному секторі, який 

виготовляє одяг для західних брендів. 

 Методологія дослідження міжнародної організації «Кампанія за чистий 

одяг» передбачає проведення індивідуальних інтерв’ю або фокус груп. Вибір між 

цими двома формами збору даних залишається на розсуд дослідника або 

дослідниці, однак існує застереження про можливі обмеження вибору на користь 

                                                           
15 Дані збирали Артем Чапай, Анна Оксютович та Оксана Дутчак. Інтерв’ю проводилися в рамках проєктів та за 
підтримки міжнародної організації «Кампанія за чистий одяг» (Clean Clothes Campaign), Rosa Luxemburg Stiftung та 
Südwind Institut. 
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фокус-груп, оскільки присутність інших працівників чи працівниць може 

накладати певні обмеження на озвучення інформації.  

Збір даних, згідно з методологією, базується на кількох принципах. 

Насамперед, це етичний принцип: уникнення ситуацій, які можуть створювати 

проблеми для учасників та учасниць дослідження. Адже значна частина запитань 

стосується чутливих тем, зважаючи на вразливу позицію працівників і працівниць, 

спричинену їхньою залежною ситуацією та нерівністю влади в системі 

виробництва. Для них участь у дослідженні може нести ризики та негативні 

наслідки: психологічний тиск, економічні покарання (позбавлення премії, 

переведення на гірше оплачувані операції), звільнення тощо. Окрім етичного 

питання, ці ризики обумовлюють необхідність підтримання відчуття безпеки та 

довіри – без цього існує висока ймовірність відмови від участі або ж відмови 

давати правдиву чи будь-яку відповідь на певні запитання. Зважаючи на це, згідно 

з методологією організації «Кампанія за чистий одяг», проведення інтерв’ю має 

відповідати кільком правилам: 

- всі інтерв’ю відбуваються за межами фабрик та поза полем зору 

керівництва; 

- на фабриках, де опитуються працівники і працівниці, не встановлюється 

жодного контакту з керівництвом фабрики чи профспілкою, якщо її 

незалежність від керівництва викликає сумніви; 

- робиться все можливе для того, щоб керівництво фабрик не дізналася про 

проведення інтерв’ю; якщо ж цей факт доводиться до його відома (див. 

нижче), польова робота на даному підприємстві припиняється, щоб 

мінімізувати можливі проблеми для учасників і учасниць дослідження. 

По-друге, це принцип уваги до юридичних наслідків. Зважаючи на високу 

ймовірність судових позовів та погроз судовими позовами з боку брендів на етапі 

публікації результатів дослідження, у процесі проведення інтерв´ю людина має 

намагатися отримати документальні підтвердження про важливу інформацію, таку 
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як зв´язок бренду з конкретною фабрикою, рівень зарплат тощо. Варто зазначити, 

що підтвердження зв´язку бренду з фабрикою отримати відносно легко: 

найпростіше відштовхуватися від офіційних списків постачальників та 

підрядників, які кілька десятків брендів періодично публікують. Також деякі 

фабрики мають власні магазини, де час від часу продають частину продукції, 

виробленої на замовлення брендів – з відповідними лейблами. Або ж лейбли 

можуть принести чи самостійно сфотографувати опитувані, якщо з ними 

встановлено довірливий контакт. Окрім цього, існує низка менш надійних 

підтверджень, таких як інформація на веб-сторінках фабрик або ж інформація в 

ЗМІ.  

Підтвердити рівень заробітної плати на фабриці значно складніше. Адже 

таким документальним підтвердженням може бути лише зарплатна квитанція. 

Отримати хоча б одну квитанцію під час дослідження в одній країні вдається 

далеко не завжди. Причин цьому кілька: часто робітникам та робітницям ці 

квитанції не видають, а в інших випадках вони не хочуть іти на ризик і передавати 

їх третім особам, зважаючи на можливі звинувачення в розголошенні 

«комерційної таємниці». Неможливість отримати документальні підтвердження 

під час дослідження зазвичай означає, що інформація про оплату праці в 

публікаціях може подаватися лише в узагальненому вигляді, без оприлюднення 

зв´язку конкретного бренду з конкретною проблемою на конкретній фабриці.  

За методологією організації «Кампанія за чистий одяг», опитування має 

проходити на трьох фабриках, які виробляють одяг для західних брендів. При 

цьому віддається перевага фабрикам, які шиють продукцію для всесвітньовідомих 

брендів, однак остаточне рішення залишається на розсуд дослідника чи 

дослідниці, які мають діяти згідно з обставинами. Іншими словами, вони можуть 

обрати фабрику, яка відшиває замовлення для будь-якого західного бренду. 

Рекомендаційний характер певних пунктів методології (таких як надання переваги 

індивідуальним інтерв´ю, отримання документальних підтверджень, вибір 
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фабрики за рівнем відомості брендів), на противагу категоричним пунктам, які 

стосуються етичних питань, зумовлений розумінням складності збору таких даних 

у типових умовах. З перспективи методології організації, хоча виконання цих 

пунктів дає переваги, ними можна нехтувати.  

На обраних фабриках, згідно з методологією організації «Кампанія за 

чистий одяг», має бути опитано 10% працівників і працівниць на фабриці, якщо 

їхня загальна чисельність менше 100 людей, і 5% – якщо загальна чисельність 

працівників і працівниць понад 100 людей. З одного боку, порогове значення в 100 

людей зумовлене поширеністю малих підприємств. На підприємствах, які 

винаймають понад 100 людей, частка зменшується через обмеженість ресурсів 

(часових, матеріальних, людських), які виділяються на проведення дослідження. 

Такий підхід до формування вибірки не робить її статистично репрезентативною, 

однак дає можливість отримати певний зріз умов та оплати праці, а також охопити 

певну соціально-демографічну варіативність. 

Чутливість тематики та пов’язані з нею труднощі у проведенні дослідження 

також проявляються в тому, що методологія організації «Кампанія за чистий одяг» 

не накладає фактично жодних обмежень щодо методів формування вибірки. 

Іншими словами, вибірку можна формувати методом «снігової кулі», методом 

«першого зустрічного», чи будь-яким іншим способом – за умови дотримання 

описаного вище етичного принципу. Варто зазначити, що формування випадкової 

вибірки, на противагу невипадковій, в умовах проведення такого дослідження є 

майже неможливим. Причини будуть описані далі.  

 

1.5.2 Застосування міжнародного інструментарію з метою дослідження 
відтворення робочої сили на українських швейних фабриках 

Ґайд напівструктурованого інтерв’ю для дослідження, який використовує 

організація «Кампанія за чистий одяг», представлений в додатку 1. Він 

складається з дев’яти блоків: загальна інформація, замовники фабрики, робочий 
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час, здоров’я та безпека на робочому місці, оплата праці, витрати на гідне життя, 

трудовий договір, право на об’єднання та колективні переговори, праця мігрантів 

та дитяча праця. Запитання в цих блоках спрямовані на виявлення умов і оплати 

праці, типових проблем, порушень і зловживань – як в умовах та оплаті праці, так 

і в сфері прав людини. Значна частина цих питань є відкритими. Розроблений на 

основі досвіду проведення досліджень у швейній та взуттєвій промисловостях 

різних країн, де виробляється брендова продукція, ґайд, тим не менше, має певні 

обмеження. Наприклад, у ньому не враховано неявні аспекти відтворення робочої 

сили, такі як темпоральні ресурси. Також він лише побіжно торкається 

структурних умов ринку праці, проблем самоорганізації, переговорів, контролю та 

репресій, а отже є недостатнім для вивчення структурних чинників відтворення 

робочої сили. 

Зважаючи на це, було розроблено додатковий ґайд напівструктурованого 

глибинного інтерв’ю (додаток 2) з метою більш детального висвітлення питань 

репродуктивної праці, впливу праці й відтворення робочої сили на якість життя та 

відтворення, темпоральних ресурсів відтворення робочої сили, альтернатив 

працевлаштування, плинності кадрів на виробництві, колективної 

(само)організації, індивідуальних та колективних переговорів з роботодавцем, 

контролю та репресій робітників і робітниць з боку керівництва фабрики. 

Відповідно, цей ґайд включив додаткові та глибше пророблені питання щодо 

робочого та позаробочого часу, свободи зібрання та перемовин, альтернативного 

працевлаштування.  

Для вивчення умов, джерел та чинників відтворення робочої сили із 

застосуванням якісної стратегії дослідження важлива диверсифікація вибірки. 

Відповідно доцільним є як детальний збір інформації на окремих фабриках, так і 

максимально можливе охоплення фабрик, які працюють у максимально 

різноманітних контекстах, котрі обумовлюються різними факторами: від регіону 
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та розміру населеного пункту до особливостей глобальних замовників та 

місцевого керівництва фабрики.  

Щоб покрити водночас глибину та варіативність отриманого матеріалу, збір 

емпіричних даних для дисертаційного дослідження був поділений на два етапи. На 

першому етапі на трьох фабриках було зібрано напівструктуровані інтерв’ю, 

згідно з методологією організації «Кампанія за чистий одяг». При цьому на кожній 

фабриці додатково було взяте хоча б одне напівструктуроване глибинне інтерв’ю, 

під час якого використовувався як ґайд напівструктурованого інтерв’ю, так і ґайд 

напівструктурованого глибинного інтерв’ю. На другому ж етапі збору 

емпіричного матеріалу було взято подальші інтерв’ю на 12 фабриках без 

прив’язки до кількості опитаних на окремій фабриці, при цьому ставилося 

завдання отримати максимальну кількість напівструктурованих глибинних 

інтерв’ю.  

Така структура збору емпіричного матеріалу хоч і не забезпечує 

статистичної репрезентативності для галузі, але дає змогу виявити типові 

проблеми та окреслити широкий спектр контекстів процесу виробництва та 

відтворення робочої сили, таким чином охопивши ситуацію як в її типовості, так і 

у варіативності, представивши зріз умов, джерел та чинників відтворення робочої 

сили в українській швейній промисловості, яка виробляє продукцію для західних 

брендів.  

При відборі фабрик для першого етапу збору емпіричного матеріалу, 

додатково до пунктів методології міжнародної організації «Кампанія за чистий 

одяг», було враховано також розміри населених пунктів та регіональне 

розташування фабрики 16 . Варто зазначити, що не всі ці пункти вдалося 

                                                           
16 Було використано розподіл на п’ять регіонів: Центральний (Вінницька, Кіровоградська, Полтавська, Черкаська 
області), Північний (Житомирська, Київська, Чернігівська, Сумська області), Південний (Запорізька, 
Дніпропетровська, Херсонська, Одеська, Миколаївська області), Західний (Львівська, Івано-Франківська, 
Тернопільська, Волинська, Рівненська, Хмельницька, Чернівецька, Закарпатська області), Східний (Харківська, 
Донецька, Луганська області).  
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реалізувати повною мірою. Так, не було проведено дослідження на жодній 

фабриці Східного регіону. З одного боку, це зумовлено бойовими діями на 

території Луганської та Донецької областей, з іншого – неможливістю (на тому 

етапі) підтвердити включення в глобальні ланцюги виробництва одягу жодної з 

фабрик Харківської області. У будь-якому разі, на Східний регіон припадає 

відносно низька частка виробництва одягу в Україні (див. розділ 2). 

Також не вдалося охопити 5% робочої сили на фабриці з Південного 

регіону. Зібравши певну кількість інтерв’ю на обраній фабриці, польову роботу 

довелося згорнути. Попри всі заходи безпеки, одна з опитаних працівниць 

розповіла керівництву фабрики про діяльність інтерв’юера. У результаті, 

представниця керівництва підійшла і почала фотографувати його на телефон, тож 

він був змушений піти. Через деякий час інша учасниця дослідження, з якою він 

розмовляв раніше, зателефонувала йому і повідомила, що керівництво фабрики 

викликала поліцію, яка прямує до його місця перебування. Зважаючи на ризик для 

вже опитаних працівниць, чиї особи стали відомі керівництву фабрики, а також 

зважаючи на те, що одна з них передала йому певні чутливі матеріали, інтерв’юер 

був змушений якнайшвидше покинути населений пункт. Як згодом повідомила 

йому телефоном та ж працівниця, всіх учасниць дослідження змусили написати 

пояснювальні записки, а на загальних зборах усім присутнім показували 

фотографію інтерв’юера і категорично заборонили спілкуватися з ним, чи з будь-

ким іншим про роботу фабрики. Варто зазначити, що саме на цій фабриці ситуація 

була чи не найгіршою з усіх досліджених фабрик: зокрема практикувалася 

подвійна бухгалтерія і часом не виплачувалася навіть мінімальна зарплатня; 

кількома місяцями раніше, зі слів працівниць, фабрика була оштрафована одним із 

контролюючих органів. Її ж власник був депутатом обласної ради та сприймався 

мешканцями та мешканками як місцевий олігарх у їхньому невеликому 

населеному пункті.  
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Типово, на першому етапі збору емпіричних даних, інтерв’ю відбувалося 

наступним чином. Попередньо знаючи час закінчення зміни чи робочого дня 

(згідно з даними з мережі інтернет або з попереднього візиту під стіни фабрики) 

інтерв’юер чи інтерв’юерка ставали на деякій відстані від виходу з фабрики, що 

одночасно давала змогу ідентифікувати людей, котрі виходили з території, і була 

(наскільки це можливо) за межею видимості охоронців чи керівництва. Інтерв’юер 

чи інтерв’юерка вступали в розмову з людьми, які виходили за межі фабрики. 

Фільтруючим питанням було «Скажіть, будь ласка, ви швачка/механік?» У 

відповідь, люди переважно погоджувалися з твердженням або ж не 

погоджувалися, автоматично називаючи свою професію. Таке фільтруюче питання 

дозволяло відсіювати керівний персонал підприємства. Після фільтрації, 

інтерв’юер або інтерв’юерка продовжували розмову та намагалися отримати згоду 

на проведення інтерв’ю. 

Варто зазначити, що рівень згоди на участь у дослідженні був невисокий – 

загалом на інтерв’ю погоджувалася приблизно одна людина з семи. Це зрозуміло 

не лише в контексті небажання розмовляти з незнайомими людьми та чутливості 

запитань, але і в контексті нестачі часу. Більшість працівників і працівниць 

поспішали додому, частина з них – на автобус чи поїзд. Таким пропонувалося 

залишити контакт для можливості організації подальшої зустрічі, однак така 

пропозиція була прийнята в одиничних випадках. Ще одним обмеженням такої 

тактики рекрутування респондентів був невеликий часовий проміжок, протягом 

якого можна було вступити в контакт з працівниками і працівницями кожного дня. 

Адже всі вони закінчували роботу приблизно в однаковий час, тож залишали 

фабрику протягом години, максимум – двох годин, якщо частина залишалася 

доробляти роботу, яку не встигла виконати протягом стандартного робочого дня. 

Саме тому формування випадкової вибірки в таких умовах виглядає неможливим: 

щоб встигнути опитати двох-трьох людей за один день, контакт з кожною 

наступною людиною мав встановлюватися одразу ж після завершення 
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попереднього інтерв’ю. З тими ж, хто погодився на інтерв’ю, воно відбувалося на 

місці, у найближчому кафе, парку чи і по дорозі додому. Такі інтерв’ю зазвичай 

тривали від 20 до 40 хвилин. У разі, якщо людина мала досить часу й ішла на 

контакт, ґайд напівструктурованого інтерв’ю доповнювався питаннями з ґайду 

напівструктурованого глибинного інтерв’ю; відповідно, тривалість інтерв’ю 

подовжувалася до однієї-двох годин. 

Проблеми ж на першому етапі виглядають неуникними в умовах чутливості 

питань, вразливої позиції працівників і працівниць, їхнього браку часу та страху 

викликати незадоволення керівництва. Можна припустити, що таких проблем 

було б менше, якби у галузі існувала незалежна ефективна профспілка (чи якась 

інша форма само/організації), через яку можна було б шукати контакти; однак її в 

Україні немає (детальніше в розділі 3). 

На другому етапі збору емпіричного матеріалу використовувалися особисті 

(часом дуже віддалені 17 ) контакти, які дозволяли вийти на працівників і 

працівниць фабрик. Через них методом снігової кулі встановлювалися зв’язки з 

іншими працівниками і працівницями18. Інтерв’ю відбувалися в кафе, парках чи 

помешканнях респонденток та респондентів і тривали від однієї до двох з 

половиною годин. Хоча така тактика пошуку давала суттєво повільніший 

результат і суттєво менше охоплення в рамках однієї фабрики, вона давала кращі 

результати в інших аспектах. Адже вона спрощувала встановлення довірливого 

контакту з людьми, оскільки інтерв’ю відбувалося за попередньою домовленістю і 

через рекомендацію знайомих. Окрім того, воно відбувалося в спокійніших і 

більш невимушених обставинах, які вибирали самі працівники та працівниці. Це 

                                                           
17 Далекі родичі, сусіди, знайомі, соціальні мережі. 
18 Варто зазначити, що була спроба використати схожу тактику і на першому етапі збору емпіричного матеріалу. 
Однак через фокус на конкретних фабриках, попередньо відібраних відповідно до згаданих вище ключових 
характеристик, вона не спрацювала, оскільки пошук контактів на конкретній фабриці суттєво менш 
результативний, ніж пошук контактів на фабриках галузі в цілому, де на рівні відбору фабрики ключовою 
характеристикою виступає лише наявність закордонних замовників, а на рівні відбору учасників і учасниць 
дослідження – неналежність до керівництва фабрики чи профспілки, яка могла контролюватися керівництвом. 
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давало змогу провести інтерв’ю тривалістю від однієї до двох з половиною годин, 

а також збільшувало рівень відвертості і глибину розкриття питань.  

Загалом більшість інтерв’ю були зібрані протягом березня і липня-вересня 

2017 року, окремі інтерв’ю також проводилися у вересні 2016 та травні-липні 2018 

року. Всього було проведено 63 напівструктуровані (зокрема 16 глибинних) 

інтерв’ю з працівниками та працівницями 15 швейних фабрик, а також три 

додаткові глибинні напівструктуровані інтерв’ю: з працівницею взуттєвої фабрики 

(складальницею верху взуття), працівником швейної фабрики, чия позиція близька 

до керівництва (конструктор), а також головою однієї обласної профспілки легкої 

промисловості. Інтерв’ю з працівницею взуттєвої фабрики було взято з метою 

попереднього виявлення ймовірних відмінностей між ситуацією на швейних та 

взуттєвих фабриках, на основі яких можна вибудовувати подальше дослідження 

функціонування глобальних ланцюгів в Україні. Інтерв’ю з конструктором було 

взято тому, що його вища позиція на фабриці попередньо не була відома. У 

результаті, через етичний принцип, на цій фабриці не було проведено подальші 

інтерв’ю зі звичайними працівниками та працівницями, однак, це інтерв’ю дало 

важливий матеріал (зокрема інформацію про один страйк). Інтерв’ю з головою 

обласної профспілки дало змогу отримати важливу інформацію про динаміку 

організації виробництва за останні кілька десятків років. Ці інтерв’ю були 

одиничними, оскільки опитування керівного персоналу чи підконтрольних їм 

профспілок (див. розділ 3) не відповідало основним завданням цього дослідження. 

Ключові характеристики учасників та учасниць дослідження представлені в 

додатку 3. Серед учасників та учасниць дослідження було четверо чоловіків і 62 

жінки, середній вік опитаних становив 45 років. Окрім згаданих додаткових 

респондентів та респонденток, всі інші були швачками (48 респонденток) або 

представниками і представницями інших робітничих професій (прибиральниці, 

слюсарі, прасувальниці, механіки, підсобні працівниці тощо). Дві з охоплених 

фабрик розташовані в Південному регіоні, дві в Північному, чотири в 
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Центральному та сім у Західному; розміри населених пунктів коливалися від 

менше 10000 до понад півмільйона населення. 

Підсумовуючи, поєднання двох етапів збору емпіричного матеріалу 

виправдало себе з перспективи поставлених завдань. Таким чином, завдяки 

першому етапу було отримано інформацію про умови та оплату праці, 

темпоральні особливості виробництва, діяльність профспілок та стратегії 

вирішення проблем працівників і працівниць, стратегії отримання додаткових 

ресурсів, а також отримано інформацію для обрахунку орієнтовної величини 

мінімальної гідної зарплатні. Завдяки другому етапу було поглиблено розуміння 

вищезазначених аспектів виробництва та відтворення робочої сили, а також 

отримано додаткову інформацію про вплив виробництва на темпоральні ресурси 

відтворення, про альтернативи працевлаштування, плинність кадрів на 

виробництві, контроль та репресії з боку керівництва фабрик тощо. 

 

Висновки до розділу 1 

 

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. Окрім цього, критичний огляд 

теорій трудових ресурсів, трудового потенціалу та людського капіталу дав змогу 

зробити висновок про їхню обмеженість у розумінні структурних чинників 

відтворення та владних відносин між працею і капіталом. На відміну від цих 

підходів, у марксистській теорії 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 
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процесом відновлення фізичного і розумового потенціалу для участі у 

виробництві, а також поточного забезпечення колишніх і майбутніх робітників та 

робітниць. Цей підхід дає змогу аналізувати відтворення робочої сили як 

необхідного компоненту капіталістичного способу виробництва, який 

інтегрований не лише у виробничий процес, а й у ширші соціально-економічні та 

політичні структури на локальному та глобальному рівні. При цьому марксистська 

теорія соціального відтворення наголошує на інтегрованості відтворення робочої 

сили в капіталістичне виробництво, оскільки накопичення капіталу починається з 

репродуктивної сфери. Представники і представниці цього підходу роблять 

висновок про структурну підпорядкованість репродуктивної сфери, адже 

репродуктивна праця є переважно структурно безкоштовною, а виробництво 

засобів існування відходить на другий план. 

Для К. Маркса, який зосереджувався на історично специфічному процесі 

капіталістичного виробництва, ресурси відтворення є виключно матеріальними, а 

їхнім джерелом виступає зарплатня. Подальший розвиток марксистської теорії 

розширює розуміння як ресурсів, так і джерел відтворення робочої сили. У 

підсумку, ресурси, завдяки яким відбувається відтворення робочої сили, можна 

поділити на дві категорії: матеріальні та темпоральні. І хоча зарплата виділяється 

як основний матеріальний ресурс у наявних теоріях, доцільно враховувати також 

інші грошові та негрошові ресурси, особливо в умовах низьких зарплат. Роль 

репродуктивної праці у відтворенні робочої сили дає змогу зробити висновки про 

необхідність також темпоральних ресурсів, часу на відтворення робочої сили і для 

виконання репродуктивної праці в рамках відтворення. Згідно з теорією 

соціального відтворення, ресурси, необхідні для відтворення робочої сили, 

працівники і працівниці отримують з низки джерел, які не обмежуються 

зарплатнею, а включають також інші ринкові джерела, а також державні джерела, 

соціальні мережі та самовиробництво. 
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Згідно з існуючими теоріями, необхідний рівень відтворення робочої сили 

(необхідна кількість ресурсів) є історично обумовленим; однак цього твердження 

недостатньо для оцінки рівня відтворення робочої сили в емпіричному 

дослідженні. Запропоновано інтегрувати до концептуальної схеми концепцію прав 

людини для оцінки рівня забезпечення матеріальними ресурсами, а законодавче 

регулювання робочого часу та відпочинку – для оцінки рівня забезпечення 

темпоральними ресурсами. 

Для дослідження відтворення робочої сили також використано концепцію 

робітничої впливовості в перемовинах та напрацювання теорій режимів контролю 

праці для вивчення структурних чинників відтворення. У межах цих теорій 

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. Зроблено висновок, що впливовість у 

перемовинах (як прояв агентності) залежить від структурних чинників режиму 

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

якого структурні чинники визначають впливовість на ринку праці, на робочому 

місці та асоціативну впливовість у перемовинах. Одночасне застосування 

концепції робітничої впливовості в перемовинах та теорій режимів контролю 

праці дає змогу здійснити інтегрований аналіз крізь призму агентності та 

структури, на макро-, мезо- та мікрорівні. 

Розглянуто, як особливості функціонування глобальних ланцюгів 

постачання в сучасному світі значною мірою зумовлюють відтворення робочої 

сили працівників і працівниць, включених у ланцюги. У глобальних ланцюгах 

постачання існує дисбаланс влади між глобальними корпораціями та локальною 

працею, де купівельні практики перших обумовлюють оплату праці та 

темпоральну структуру виробничого процесу, зокрема понаднормові години 
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праці. Конкретні ланцюги характеризуються певним рівнем фрагментованості, 

який впливає на зв’язок працівників і працівниць з основним роботодавцем, а 

отже і на їхню здатність вести перемовини щодо умов відтворення робочої сили. 

Окрім цього, 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 наявність як матеріальних, так і темпоральних ресурсів для 

відтворення робочої сили.  
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РОЗДІЛ 2. 
РЕСУРСИ ТА ДЖЕРЕЛА ВІДТВОРЕННЯ РОБОЧОЇ СИЛИ НА 

УКРАЇНСЬКИХ ШВЕЙНИХ ФАБРИКАХ У ГЛОБАЛЬНИХ ЛАНЦЮГАХ 
ПОСТАЧАННЯ 

 

 У цьому розділі розглянуто макроекономічні та соціально-економічні 

статистичні дані, які стосуються загальної динаміки української економіки та 

швейного сектору в її межах. Виокремлено елементи законодавства і 

контролюючих практик, які мають значення для попередньої оцінки регуляторних 

інтервенцій держави у процеси виробництва та відтворення. Розглянуто 

соціально-демографічні характеристики працевлаштованих у секторі, а також 

просторові особливості виробництва. Оскільки в секторі переважно працюють 

жінки, здійснено огляд даних, які стосуються темпорального виміру гендерної 

нерівності. Далі в розділі проаналізовано результати емпіричного дослідження, які 

дозволяють зробити зріз ситуації з умовами відтворення робочої сили, 

систематизувати джерела ресурсів для відтворення, а також окреслити деякі 

структурні чинники відтворення робочої сили українських робітників і робітниць 

швейного сектору, який виробляє одяг у глобальних ланцюгах постачання 

західних брендів. 

 

2.1. Український швейний сектор у глобальних ланцюгах постачання: 
загальні характеристики 

 

Розпад Радянського Союзу, великою мірою, означав і розпад його ланцюгів 

виробництва, зокрема у швейній промисловості. Для України, як і для багатьох 

інших країн, це був початок довгої транзиторної кризи, яка негативно вплинула на 

соціально-економічне життя. У цілому, місце України в глобальному розподілі 

праці погіршилося – висококваліфіковане виробництво поступилося місцем 
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виробництву напівфабрикатів, сільськогосподарської продукції, енергії та 

видобутку копалин [Dale, Fabry, 2018: p. 239]. Експорт сировини та 

напівфабрикатів стали одними з ключових стратегій накопичення в 

пострадянський період [Kutuev, 2005: p. 19], що призвело до виникнення 

«низькотехнологічного укладу, який забезпечує свою конкурентоздатність за 

рахунок дешевої робочої сили» [Панькова, 2014: с. 121]. При цьому проблеми 

робітничого класу зникали з порядку денного вітчизняних медіа, політиків, 

соціологів [Симончук, 2005: с. 5-6; Varga, 2010; Рябчук, 2007: с. 109] у контексті 

атомізації та руйнування солідарності в робітничому середовищі [Беленок, 2017: 

с. 216]. 

В умовах дезінтеграції ланцюгів виробництва і падіння купівельної 

спроможності місцевого населення, багато вже приватизованих швейних фабрик 

почали брати замовлення в західних брендів. Подальший притік дешевих (часто 

контрабандних) товарів широкого вжитку і відсутність альтернативних стратегій 

розвитку на рівні державної політики [Hormel, 2011] зробили найнижчі сходинки 

глобальних ланцюгів постачання одягу привабливими, але водночас і неуникними 

для багатьох фабрик [Kalantaridis et al., 2008]. Одна з учасниць дослідження, яка 

працювала в обласній профспілці легкої промисловості Федерації профспілок 

України (ФПУ), так описала досвід переходу на давальницьку сировину:  

Швейные фабрики у нас как-то быстро были … переориентировалися, и они 

поняли, что без давальческого сырья они просто на свой рынок не смогут. 

Потому что энергоносители дорогие, кредитование дорогое, и получается – 

себестоимость изделия будет дорогая […] И вот тут пришли инвесторы, 

которые предложили свои услуги. Вот. Я скажу, что это спасло. В принципе, 

наши швейные фабрики спасло то, что они остались и стали работать. 

(Профспілковиця, 60 років)  

Зважаючи на відсутність прямої статистики, яка б підтверджувала цю 

траєкторію розвитку, її можна підтвердити деякими непрямими даними. 
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Насамперед, деякі джерела стверджують, що 90% українських швейних 

підприємств працюють на давальницькій сировині [Tsepko, 2010: p. 3], що означає, 

що значна частина з них може бути постачальниками, включеними у схему CMT, 

яку часто використовують західні бренди. Приблизні розрахунки вказують на те, 

що близько 50% активних підприємств з виробництва одягу в Україні активно 

експортували свою продукцію у 2014 році [CBI, 2015: p. 141] 19 . Також, як 

зазначають дослідники і дослідниці, останнім часом відбувається процес 

«повернення» виробництва до країн Центральної та Східної Європи [Anderson et 

al, 2018; Luginbühl & Musiolek, 2014]. При цьому лише близько 10-15% «доданої 

вартості» (value added)20 в умовах такої організації ланцюгів постачання припадає 

на стадію виробництва [CBI, 2015: p. 141]. На практиці це означає, що лише 10-

15% вартості кінцевого продукту залишається в Україні у вигляді зарплатні, 

податків, прибутків місцевих фабрик.  

У 2017 році найбільше (у грошовому еквіваленті) експорту одягу21 з України 

йшло до: Німеччини (36%), Польщі (9%), Румунії (9%), Данії (7%), Франції (6%), 

Угорщини (6%) [UN Comtrade, 2017]. Цікавими є дані про відносно високу частку 

одягу, яка експортується до Польщі, Румунії та Угорщини. Якщо перша все-таки 

має кілька власних міжнародні брендів і можна припустити, що частина цих 9% 

експорту припадає на них, то дві інші країни власних міжнародних брендів 

фактично не мають. Ймовірно, що у всіх трьох випадках значна частина експорту 

йде посередникам, які розташовані в цих країнах і працюють на бренди третіх 

країн22. Деяке підтвердження цього припущення можна знайти в дослідженнях 
                                                           
19 У цих розрахунках, зокрема, не беруться до уваги фізичні особи-підприємці, які становлять зростаючу частку 
сектору (про що мова далі). 
20 Value added традиційно перекладається як «додана вартість» і в економіці використовується на позначення, 
наприклад, різниці між витратними матеріалами та виконання замовлення та ціною, яку заплатили за це 
замовлення. Тут взято в лапки для уникнення плутанини з surplus value - доданою вартістю в марксистському 
значенні. 
21 Коди товарів 61 (одяг та аксесуари до одягу в’язані) та 62 (одяг та аксесуари до одягу, окрім в’язаних). 
22 Ще очевиднішим це припущення є для взуттєвої промисловості. Згідно з даними [UN Comtrade, 2017], у 2017 
році грошовий еквівалент загального експорту взуття становив 171 мільйон доларів США, і при цьому 55% цього 
експорту припадало на частини взуття, а не готовий виріб. 57% експорту частин взуття йшло в Румунію, 14% в 
 



77 

 

 

К. Калантарідіса, який вивчав роботу фабрик Закарпатської області [Kalantaridis, 

2000]. Дослідник приходить до висновку, що принаймні деякі закарпатські 

фабрики не є прямими постачальниками брендів, а радше відіграють роль 

субпідрядників для «посередників, які розташовані в економіках, котрі досягли 

суттєвого прогресу в процесі соціально-економічної трансформації (наприклад, 

Угорщина і Словаччина)» [Kalantaridis, 2000: p. 287]. Більш того, К. Калантарідіс 

приходить до висновку, що успішніші українські фабрики використовують менші 

українські фабрики як субпідрядників – для виконання частини замовлень, які 

вони не встигають або не бажають виконувати самостійно. 

У таблиці 1 представлені релевантні характеристики українського економіки 

та загальні характеристики української легкої промисловості й швейного сектору 

за період з 2009 по 2017 роки. 2009 рік вибраний початком релевантного періоду, 

оскільки він відповідає попередньому падінню експорту одягу з України, що було 

зумовлене глобальною фінансовою кризою того часу23.  

Таблиця 1. Українська легка промисловість та швейний сектор24 у контексті 

національної економіки. 
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Номінальний ріст ВВП у 

доларах США, % до 

попереднього року  

-

34.9 

16.4 19.6 7.7 4.3 -28.1 -31.3 2.9 20.2 

                                                                                                                                                                                                       

Угорщину, 7% у Росію та 6% в Італію, де (ймовірно) збирався готовий виріб. Така організація виробництва 
використовується як для заробітку фірм-посередників, так і для виключення певної країни (у конкретному випадку 
– України) з маркування країни-походження виробу. Іншими словами, на виробі, частини якого були вироблені в 
Україні, а потім цілий виріб був дороблений в Італії, стоятиме маркування «made in Italy». Інтерв’ю з працівницею 
взуттєвої фабрики також дає підстави вважати, що в Україні насправді може виготовлятися ціла пара взуття, на якій 
вже тут ставиться маркування «made in Italy». Це можливо лише за умов, що експортується така продукція під 
виглядом частин взуття, хоча і не є ними.  
23 Така залежність від коливань глобального ринку попиту характерна для всіх експортно орієнтованих галузей та 
української економіки загалом – через її експортну орієнтованість [Bojcun, 2011; Dale, Fabry, 2018]. 
24 Окрім швейного сектору (виробництва одягу), до легкої промисловості також входить виробництво текстилю, 
виробів зі шкіри та хутра, а також виробництво взуття. У багатьох випадках відсутня конкретна статистика щодо 
сектору виробництва одягу, тож доводиться звертатися до статистики по легкій промисловості загалом. Між тим, 
швейний сектор становить більшу частину легкої промисловості в Україні: наприклад, у 2016 році суб’єкти 
господарювання, які займалися виробництвом одягу, становили 70% всіх суб’єктів господарювання легкої 
промисловості [ДССУ, 2017г: с. 73]. 
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Рівень безробіття населення 

працездатного віку (за 

оцінками МОП), %25 

10.3 9.8 9.5 9.1 8.6 9.4 10 10.3 10.5 

Кількість суб’єктів 

господарювання з 

виробництва одягу 

Н.д. 2262 2162 1922 2092/ 

9958 

1825/ 

11736 

1810/ 

11782 

1547/ 

11372 

Н.д. 

Частка суб’єктів 

господарювання з 

виробництва одягу, % від 

всієї промисловості 

Н.д. 4.7 4.5 4.4 4.3/ 

8.2 

4.3/ 

8.9 

4.3/ 8.7 4/ 8.9 Н.д. 

Кількість найманих 

працівників і працівниць у 

легкій промисловості, тис. 

осіб 

92 97 97 96 97 26 / 

114
27 

83/ 97 81/ 94 84/ 

101.2 

Н.д. 

Зайнятість у легкій 

промисловості, % від 

загальної промислової 

зайнятості 

Н.д. 3.4 Н.д. Н.д. 3.3/ 

3.8 

3.4/ 

3.9 

3.6/ 4.1 3.9/ 

4.5 

Н.д. 

Частка грошового 

еквіваленту реалізованої 

продукції легкої 

промисловості в загальному 

обсязі реалізованої продукції 

у промисловості, % 

Н.д. 0.8 Н.д. Н.д. 0.7 Н.д. 1 Н.д. Н.д. 

Грошовий еквівалент 

експорту одягу 28 , млн 

доларів США 

531 546 646 556 565 546 428 462 501 

Динаміка грошового 

еквіваленту експорту одягу, 

% до попереднього року 

76.5 102.8 118.3 86.1 101.6 96.6 78.3 108.1 108.3 

Частка одягу29  у грошовому 

еквіваленті загального 

експорту, % 

1.4 1 0.9 0.8 0.9 1.1 1.2 1.3 1.2 

                                                           
25 У першому кварталі відповідного року. 
26  Цікаво, що за 2013-2015 рік дані про кількість найманих працівників легкої промисловості в статистичних 
збірниках відрізняються. 
27 Далі курсивом позначено дані з урахуванням суб’єктів господарювання / найманих працівників фізичних осіб-
підприємців. 
28 Коди товарів 61 (одяг та аксесуари до одягу в’язані) та 62 (одяг та аксесуари до одягу, окрім в’язаних). 
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Законодавчий прожитковий 

мінімум 30 , загальний 

показник, грн 

701 875 953 1095 1176 1176 1330 1544 1700 

Законодавчий прожитковий 

мінімум, загальний 

показник, Int$ PPP31 

238 277 288 336 367 332 253 261 257 

Мінімальна пенсія за віком, 

грн32 

573 734 800 884 949 949 1074 1247 1373 

Мінімальна пенсія за віком, 

Int$ PPP 

195 232 242 271 296 268 204 211 207 

Середня пенсія за віком, грн 943 1040 1156 1252 1463 1522 1573 1690 1809 

Середня пенсія за віком, Int$ 

PPP 

321 329 349 384 456 430 299 286 273 

Законодавча мінімальна 

зарплатня33, грн 

744 922 1004 1134 1218 1218 1378 1600 3200 

Законодавча мінімальна 

зарплатня, Int $ PPP  

263 291 303 348 380 344 262 271 483 

Середня зарплатня в 

економіці, грн 

1906 2250 2648 3041 3282 3480 4195 5183 7104 

Середня зарплатня в 

економіці, Int$ PPP 

648 711 800 932 1023 984 798 877 1073 

Середня зарплатня в легкій 

промисловості, грн  

1037 1327 1619 1737 1866 2107 2877 3773 5413 

Середня зарплатня в легкій 

промисловості, Int$ PPP  

353 419 489 532 582 596 546 638 817 

Джерела: розрахунки авторки на основі даних Державної служби статистики 

України [ДССУ, 2011: с. 55; ДССУ, 2011: с. 194; ДССУ, 2012а; ДССУ, 2012б; 

ДССУ, 2015: с. 98-99; ДССУ, 2016: с. 55; ДССУ, 2016: с. 216; ДССУ, 2017а; 

ДССУ, 2017г: с. 73; ДССУ, 2017д; ДССУ, 2017е; ДССУ, 2017ж; ДССУ, 2018а], 

Мінфіну [Мінфін, 2018а; Мінфін, 2018б; Мінфін, 2018в], бази даних світової 

торгівлі ООН [UN Comtrade, 2017] 

                                                                                                                                                                                                       
29 Коди товарів 61 (одяг та додаткові речі до одягу, трикотажні) та 62 (одяг та додаткові речі до одягу, текстильні). 
30 На кінець року.  
31 Тут і далі фактор конвертації для приватного споживання, за даними Світового банку [World Bank, 2018].  
32 На кінець року. 
33 На кінець року.  
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Як показано в таблиці 1, після глобальної фінансової кризи, яка призвела до 

падіння ВВП у 2009 році майже на 35%, українська економіка демонструвала 

певне зростання, яке тривало до 2013 року. Воно відображається і в скороченні 

кількості безробіття на 1.7% між 2009 та 2013 роками, і в зростанні законодавчих 

гарантій соціально-економічного благополуччя населення. Так, між 2009 і 2013 

роками законодавчий прожитковий мінімум у міжнародних доларах зріс на 54%, а 

законодавча мінімальна зарплатня – на 45%. Зростання законодавчих гарантій 

призводило до позитивної динаміки і реального соціально-економічного 

благополуччя: за цей період середня зарплатня по економіці в міжнародних 

доларах зросла на 58%. Але навіть за таких умов, згідно з дослідженнями відділу 

економічної соціології Інституту соціології НАН України та центру SOCIS, 

проведеному в 2013 році, значній частині робітників і робітниць України 

бракувало коштів на задоволення базових потреб, зокрема на повноцінне 

харчування та необхідний одяг [Буткалюк, 2014: с. 17; Буткалюк, 2015: с. 158], і 

лише 0.1% опитаних вважали мінімальну законодавчу зарплатню «достойною» 

оплатою праці [Малюк, Толстых, 2017]. Законодавчий прожитковий мінімум, від 

якого залежать більшість соціальних виплат, за цей період дорівнював 

законодавчій мінімальній зарплатні, тож також мав позитивну динаміку. Між 2009 

та 2013 роками розмір мінімальної пенсії в міжнародних доларах збільшився на 

майже 52%, а розмір середньої пенсії – на 42%. Підсумовуючи, матеріальні 

ресурси для відтворення робочої сили в українській економіці демонстрували за 

цей період позитивну динаміку. 

Економічна криза, яка почалася у 2014 році, була більш затяжною, ніж 

попередня, та призвела до падіння ВВП на 28% у 2014 році та на 31% у 2015 році; 

безробіття зросло на 1.9% між 2013 та 2017 роками 34 , скороченням обсягів 

                                                           
34 При цьому безробіття в Україні є часом нижчим, ніж у деяких країнах із кращою макроекономічною динамікою 
(наприклад, Великобританія за період 2011-2013 рр.). Такий феномен пояснює Міжнародна організація з питань 
праці, за методологією якої часто розраховується рівень безробіття: «Як це не парадоксально, низький рівень 
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промислового виробництва на 13.4% [Буткалюк, 2017: с. 154]. При цьому 

неоліберальна антикризова політика влади у сфері регуляторної підтримки 

відтворення робочої сили та соціального забезпечення, яка проявлялася в 

замороженні та неналежній подальшій індексації законодавчого прожиткового 

мінімуму та мінімальної заробітної плати, між 2013 та 2016 роками призвела до 

їхнього знецінення в міжнародних доларах майже на 29%. Криза та політика 

замороження мінімальної зарплатні призвели до знецінення середньої зарплатні 

між 2013 та 2015 роками на 22%; середня зарплатня почала зростати лише у 2016 

році – на 9%. Законодавчий прожитковий мінімум так і не було суттєво піднято 

після початку кризи. Якщо порівнювати його величину в міжнародних доларах то 

у 2017 році він все ще становив 70% від 2013 року. Це призвело, зокрема, до 

знецінення розміру мінімальної пенсії в міжнародних доларах на 31% між 2013 та 

2015 роками; середня пенсія знецінилася на 37% між 2013 та 2016 роками. Станом 

на 2017 рік, розмір мінімальної пенсії в міжнародних доларах все ще становить 

70% від 2013 року, а середньої пенсії – 60%. 

Натомість, у 2017 році була фактично подвоєно мінімальну зарплатню, що 

призвело до її виходу в міжнародних доларах на докризовий рівень та навіть 

зростання в порівнянні з 2013 роком – на 27%. Завдяки подвоєнню мінімальної 

зарплатні, суттєво зросла і середня зарплатня: якщо обраховувати її в 

міжнародних доларах, то у 2017 році вона зросла на 5% порівняно з 2013 роком. 

Однак після подвоєння у 2017 році та подальшого підняття, жодного разу 

законодавча мінімальна зарплатня не сягнула рівня фактичного прожиткового 

мінімуму для однієї працездатної особи, який розраховується Міністерством 
                                                                                                                                                                                                       

безробіття може приховувати суттєву бідність, оскільки високий рівень безробіття може мати місце в країнах із 
значним економічним розвитком та низьким рівнем поширення 
бідності. У країнах, які не мають системи підтримки у вигляді страхування від безробіття та соціальних пільг, 
багато громадян, попри сильну сімейну солідарність, просто не можуть дозволити собі бути безробітними. 
Натомість вони повинні заробляти на життя як тільки можливо, часто в неформальній економіці або на 
неформальних роботах. У країнах із добре розвинутими схемами соціального захисту або за наявності заощаджень 
(чи інших засобів підтримки), працівники можуть дозволити собі витратити більше часу на пошук бажанішого 
працевлаштування» [ILO, 2018: p. 3]. 
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соціальної політики [МСПУ, 2018а; Dutchak, 2018b]35. Мінімальна ж пенсія станом 

на грудень 2017 року становила менше 53% від фактичного прожиткового 

мінімуму для осіб, що втратили працездатність, а середня пенсія за 2017 рік 

становила 69% від цього показника. Іншими словами, жодного разу законодавча 

мінімальна зарплатня, мінімальна та середні пенсії не сягнули рівня, достатнього 

для мінімального рівня життя однієї працюючої людини (не кажучи вже про її 

можливість утримувати сім’ю) чи людини пенсійного віку. У наслідок кризових 

явищ та антикризових заходів [Дутчак, 2018б], частка населення, яка проживає за 

межею фактичної бідності (poverty by actual cost of living) зросла з 22% у 2013 до 

58% у 2015 році [FSLC, 2017: p. 4] та до 65% за грошовими і 51.1% за загальними 

доходами у 2016 році [ДССУ, 2018в: с. 268-269]. Після цього частка населення за 

межею фактичної бідності суттєво скоротилася у 2017 році – до 49% за 

грошовими та до 34.9% за загальними доходами [там само] – ймовірно, що окрім 

макроекономічної динаміки виходу економіки з кризи, не останню роль у падінні 

цього показника зіграло подвоєння мінімальної зарплатні. 

За цей період частка грошового еквіваленту реалізованої продукції легкої 

промисловості в загальному грошовому еквіваленті реалізованої промислової 

продукції залишається доволі низькою і становить 1% у 2015 році. Те саме можна 

сказати про частку грошового еквіваленту експорту одягу, яка коливається в 

межах 0.8%-1.4% між 2009 та 2017 роками. Іншими словами, легка промисловість 

не є ключовою в структурі української економіки – ні всередині країни, ні в її 

зовнішньоекономічній діяльності.  

Динаміка легкої і швейної промисловості у 2009-2017 роках також 

характеризувалася певним відновленням після падіння у 2009 році, хоча це 

відновлення було нерівномірним. Однак грошовий еквівалент експорту одягу не 

                                                           
35 Величину фактичного прожиткового мінімуму Міністерство почало обраховувати з кінця 2015 року для оцінки 
мінімальних потреб населення, оскільки законодавчий прожитковий мінімум не індексувався належним чином, а 
отже не відображав реальних мінімальних потреб. 
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опускався до попереднього кризового показника 2009 року аж до 2014 року 

включно. Далі відбувається падіння на 24% у 2015 році та відновлення зростання – 

на 17% між 2015 та 2017 роками.  

Попри таку нерівномірну динаміку експорту, на перший погляд, 

спостерігається майже постійне поступове скорочення кількості підприємств та 

найманих працівників і працівниць цих підприємств у швейній галузі. У цілому, 

між 2010 та 2017 роками кількість підприємств (без врахування фізичних осіб-

підприємців), які займаються виробництвом одягу, скоротилася на 32%, а 

кількість найманих працівників і працівниць підприємств легкої промисловості 

між 2009 та 2016 роками скоротилася на майже 9%. Закриття підприємств та 

зменшення замовлень також підтверджували учасники та учасниці дослідження на 

деяких із досліджених фабрик. Ймовірно описуючи вплив глобальної економічної 

кризи, одна з опитаних розповідала з жалем: «Було в [назва містечка] виробництво 

і в [назва міста]. У 2010 році закрили другу дільницю. Шкода, бо не стало менше 

жінок, які можуть шити […] Моя робота як чемодан без ручки – важко нести, а 

кинути шкода» (пакувальниця, 44 роки).  

Однак, після глобальної економічної кризи, ситуація в секторі насправді є 

стабільнішою, ніж може здаватися. Насамперед, у розрізі всієї промисловості 

частка підприємств із виробництва одягу між 2010 та 2016 роками скоротилася 

лише від 4.7% до 4%, а частка зайнятих у легкій промисловості навіть зросла – від 

3.4% до 3.9%. Мова може радше йти про загальну поступову деіндустріалізацію 

економіки. Також суттєву роль може відігравати втрата частини території України 

в наслідок анексії Криму та війни на Сході. По-друге, з моменту коли у звітах 

державної статистики подають дані для всіх суб’єктів господарювання, зокрема 

фізичних осіб-підприємців, то стрімкого падіння абсолютних показників вже не 

спостерігається. До того ж загальна кількість суб’єктів господарювання, які 

займаються виробництвом одягу, у якій враховано також фізичних осіб-
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підприємців, зростає між 2013 та 2016 роками на 14% – попри втрату контролю 

над частиною територій.  

Загальна ж кількість найманих працівників легкої промисловості, у якій 

враховано найманих працівників фізичних осіб-підприємців, хоч і скорочується 

між 2013 та 2016 роками на 11%, має тенденцію до зростання – на більш як 7% 

між 2015 та 2016 роками. З урахуванням фізичних осіб-підприємців, частка 

суб’єктів господарювання, які займаються виробництвом одягу, у розрізі всього 

промислового сектору зростає між 2013 та 2016 роками на 0.7%; відповідна частка 

найманих працівників і працівниць за цей період теж зростає на 0.7%. Тенденція 

до скорочення кількості підприємств швейної промисловості та кількості 

найманих працівників і працівниць підприємств легкої промисловості 

відбувається паралельно зі зростанням кількості фізичних осіб-підприємців на 

25% між 2013 та 2016 роками, що свідчить радше про реорганізацію галузі.  

При цьому варто брати до уваги і проблему тіньового сектору економіки. За 

різними методиками обрахунку, його частка на початок 2017 року становила від 

29% до 53% ВВП [МЕРТУ, 2018], а кількість працевлаштованих у неформальному 

секторі оцінюється від близько чверті [Апостроф, 2017] до половини [Преса 

України, 2016]. Тіньовий сектор може впливати як на реальну кількість 

підприємств та зайнятих у швейному секторі, так і на реальну кількість обсягів 

виробництва в грошовому еквіваленті. Зокрема це може означати, що у 2016 році 

кількість найманої праці на швейних підприємствах насправді могла сягати 112-

168 тисяч людей без урахування фізичних осіб-підприємців або ж 135-202 тисячі з 

урахуванням фізичних осіб-підприємців. Такі припущення можуть свідчити про 

гірше становище значної частини працівників і працівниць у швейній галузі, 

оскільки їхня зайнятість менш захищена. Однак дослідження тіньового сектору 

виходить за межі завдань цієї дисертаційної роботи.  

Тож криза, яка почалася у 2014 році, мала деякий негативний вплив і на 

швейну галузь, однак, цей негативний вплив був менший ніж по економіці 
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загалом. Цей висновок підтверджується й офіційною статистикою середніх 

зарплат у легкій промисловості. На відміну від середньої зарплати по економіці, 

середня зарплата в легкій промисловості в міжнародних доларах почала 

знецінюватися не у 2014, а у 2015 році – всього на 8%. А її зростання у 2016 році 

було суттєво вищим – майже на 17%. Порівняно з 2013 роком, середня зарплатня в 

легкій промисловості у 2017 році зросла на 40%. Тим не менше, середня зарплатня 

в легкій промисловості є найнижчою в промисловому секторі економіки і станом 

на 2017 вона на 29% менша середньої зарплати по промисловості [ДССУ, 2017д] 

та майже на 24% менша середньої зарплати по економіці [ДССУ, 2017е]. 

Якщо ж розглянути період березня-вересня 2017 року, коли було зібрано 

більшість інтерв’ю, то середня місячна зарплата в легкій промисловості до 

вирахування податків становила 5353 гривень [ДССУ, 2017б], що теж на 29% 

менше середньої зарплатні у промисловості протягом цього періоду або ж на 24% 

менше середньої зарплатні по економіці загалом [ДССУ, 2017в]. Будучи 

найнижчою серед промислових секторів за цей період, середня зарплатня в легкій 

промисловості становила 141% від середнього фактичного прожиткового 

мінімуму для працездатної особи (включаючи податки) за цей період: останній 

був 3789 гривень [МСПУ, 2018а]. Зважаючи, що багато працівників і працівниць 

мають сім’ї з дітьми та/або дорослими, яких необхідно утримувати, і що 

прожитковий мінімум МСПУ, хоч і вдвічі більший за законодавчий прожитковий 

мінімум, все-таки є недооціненим36, навіть ця загальна офіційна статистика щодо 

зарплат працівників і працівниць легкої промисловості дає можливість віднести їх 

до категорії працюючих бідних.  

Той факт, що динаміка заробітної платні в легкій промисловості 

демонструвала менше падіння і швидше зростала під час останньої кризи, можна 
                                                           
36  Загалом складових фактичного прожиткового мінімуму МСПУ [МСПУ, 2018б] достатньо для мінімального 
фізичного відтворення. Але, наприклад, він не включає таких необхідних складових сучасного життя як гігієнічні 
прокладки для жінок, пральний порошок, мобільний телефон (не кажучи вже про комп’ютер), оплату доступу до 
Інтернету.  
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спробувати пояснити якраз включенням значної її частини в глобальні ланцюги 

постачання. Адже для західних замовників значення має вартість замовлення в 

євро, а не в місцевій валюті – завдяки тому, що девальвація гривні суттєво 

випереджала інфляцію цін, це давало змогу тримати зарплати на кращому рівні, 

ніж по економіці загалом. Теоретично, динаміка зарплатні в секторі могла би 

демонструвати ще більш позитивну динаміку. Але, як скаржилася одна з учасниць 

дослідження: «Хозяин хорошо получает. Ведь у меня до инфляции было 150 

долларов, а сейчас 70. А ему то что – все в евро платят!» (швачка, 49 років).  

Українське законодавство у сфері праці досі базується на радянському 

Кодексі законів про працю, який залишається доволі «дружнім» до робочої сили 

навіть після численних доповнень [ВРУ, 2018а]. Наприклад, законодавством 

передбачені майже виключно безстрокові контракти, понаднормові мають 

оплачуватися в подвійному обсязі, права профспілок широкі: понаднормові мають 

узгоджуватися з профспілкою, необхідний дозвіл профспілки на звільнення її 

члена, за винятком деяких серйозних порушень з його боку тощо.  

У той же час, за даними звіту Світового економічного форуму [WEF 2018a], 

Україна займає 36 місце у світі, якщо оцінювати наскільки легко можна звільнити 

працівника чи працівницю. Серед ключових азійських країн-виробників одягу 

Україну випереджають, наприклад, Китай (23 місце) та Індія (14 місце), але важче 

звільнити людину в Бангладеші (50 місце). Якщо порівнювати з країнами-

виробниками Європи, то легше звільнити людину лише в Румунії (13 місце) та 

Грузії (21 місце), а важче це зробити в інших країнах, наприклад, в Албанії (39 

місце), Болгарії (69 місце), Польщі (113 місце). Також, за даними звіту Світового 

економічного форуму [WEF 2018b], Україна займає 97 місце, якщо оцінювати 

робітничі права37. За цим параметром вона показує дещо кращі результати ніж 

ключові країни-виробники одягу Азії, такі як Китай (105 місце) та Індія (110 
                                                           
37 Цей індекс вимірює рівень захисту міжнародних стандартів захисту праці, зокрема: громадянські права, право на 
колективні переговори, право на страйк, право на профспілку.  
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місце), і дещо гірші результати, ніж Бангладеш (92 місце). У той же час, робітничі 

права в Україні захищені гірше, ніж у будь-якій країні-виробнику Європи: зокрема 

в Румунії (71 місце), Грузії (54 місце), Польщі (41 місце), Болгарії (39 місце), 

Албанії (37 місце). Попри високий формальний рівень захисту працівників і 

працівниць, оцінка фактичного рівня легкості їхнього звільнення робить 

українське робоче місце одним із найменш захищених у регіоні, хоча і більш 

захищеним, якщо порівнювати з ключовими виробниками одягу в Азії. Такі ж 

висновки можна зробити і щодо реального рівня захисту робітничих прав.  

На тлі кризових процесів, котрі почалися у 2014 році, відбувалися певні 

зміни чи спроби впровадження змін і в державному регулюванні праці. Впродовж 

багатьох років відбуваються постійні спроби змінити Кодекс законів про працю. 

Остання спроба поки завершилася схвальним голосуванням за новий проєкт 

Трудового кодексу в першому читанні наприкінці 2015 року [ВРУ, 2015]; відтоді 

проєкт доопрацьовується робочими групами і комітетами, щоб пройти фінальне 

голосування. Проєкт Трудового кодексу підтримується ФПУ [ФПУ, 2017], однак 

критикується незалежними профспілками, зокрема Конфедерацією вільних 

профспілок України [КВПУ, 2017]: через надання роботодавцям широких 

повноважень в ухваленні нормативних актів, порушення недоторканості робочого 

місця, розширення і нечіткість підстав звільнення з роботи, розширення 

можливостей використання строкових договорів, звуження прав профспілок тощо. 

Державні інтервенції у виробничі процеси є формально доволі 

розгалуженим в Україні. Трудовий кодекс, успадкований із радянських часів, 

надає широкий спектр індивідуального і колективного захисту найманої праці та 

процесу переговорів. Питання радше в тому, як цей диференційований захист 

проявляється в умовах значного поширення незаконних практик та великої частки 

тіньової економіки. Окрім цього, мінімум два факти вказують на спроби влади 

лібералізувати наявне регулювання процесу виробництва. Першим є вже згаданий 

проєкт Трудового кодексу. Другий – введений у серпні 2014 року мораторій на 
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перевірки інспекції з питань праці, який діяв до кінця 2017 року, і який буде 

обговорено нижче.  

Також, як описувалося вище, регулювання мінімальної зарплатні існує, 

однак є недостатнім для підтримки мінімального рівня відтворення робочої сили 

однієї людини, не кажучи вже про утримання сім’ї, особливо в контексті 

економічної кризи, що почалася у 2014 року. При цьому в 2017 році серед 

домогосподарств, які мали у своєму складі працівників або працівниць, 46.9% 

домогосподарств мали лише одну працюючу людину, а середня кількість 

працюючих у розрахунку на одне домогосподарство становила 1.2 [ДССУ, 2018в: 

с. 45]. Іншими словами, ресурси майже половини домогосподарств в Україні, у 

складі яких є працівники або працівниці, у 2017 році суттєво залежали від 

зарплати однієї людини.  

Окрім встановлення розміру мінімальної оплати праці, важливе значення 

для оцінки регуляторних інтервенцій у відтворення робочої сили є допомога по 

безробіттю. Виплати по безробіттю у 2017 році могли коливатися від 544 гривень 

[ПФЗДССУ, 2016] до 6400-7084 гривень 38  [ВРУ, 2018в; Мінфін, 2018б]. 

Мінімальний розмір виплат стосувався випадків, коли людина мала до півроку 

стажу або незалежно від трудового стажу, якщо людина була звільнена, 

наприклад, за систематичне порушення трудової дисципліни, появу на робочому 

місці в нетверезому стані, вчинення розкрадання. Згадані максимальні виплати по 

безробіттю можуть бути лише з урахуванням найбільшого коефіцієнту до 

зарплати (максимум 70%) за умови наявності стажу понад 10 років і якщо 

зарплата на останньому місці роботи становила понад 9000-10000 гривень39. Лише 

в такому випадку виплати по безробіттю могли сягати майже двох фактичних 

прожиткових мінімумів на місяць. Розмір же мінімальних виплат був у кілька 

разів нижчий за фактичний прожитковий мінімум на одну людину. 
                                                           
38 На початок та на кінець року відповідно. 
39 На початок та на кінець року відповідно. 
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 Окрім питання формального законодавства та соціального забезпечення, є 

ще важливе питання їхнього функціонування на практиці. Як зазначає О. Цепко 

[Tsepko, 2010: p. 10], «[не] більше, ніж 10% українських виробників одягу 

працюють повністю в законодавчих рамках». Це не означає, що 90% швейного 

сектору перебуває в тіні. Але порушення і компоненти тіньової економіки є, 

вірогідно, майже на кожному підприємстві. Згідно з результатами емпіричного 

дослідження, ці компоненти та порушення включають: неналежну оплату 

понаднормових, надто багато понаднормових (понад законодавчу норму), оплату 

праці нижче мінімальної встановленої законодавством тощо. Також про типові 

порушення можна дізнатися зі звітів Державної інспекції з питань праці. 

Консолідованих та диверсифікованих звітів інспекції не існує. На офіційній 

сторінці служби можна знайти лише статистику по травматизації на 

виробництвах, а також загальну статистику про кількість перевірок протягом 

певного періоду. Однак часом місцеві підрозділи інспекції видають прес-релізи, 

які передруковують місцеві засоби масової інформації, зокрема про комплексні 

обстеження швейних та взуттєвих підприємств області. Наприклад, у 2013 році 

відбулася така комплексна інспекція на швейних підприємствах Закарпатської 

області [ДІПП, 2013]. Під час перевірки було зафіксовано 157 порушень трудового 

законодавства; порушення були виявлені на кожній фабриці. Більшість із них 

стосувалися оплати праці, зокрема невиплати зарплат. Інші були пов’язані з 

соціальним пакетом, незаконними понаднормовими, неналежними умовами праці 

неповнолітніх. Під час комплексної перевірки взуттєвих фабрик Закарпаття у 2008 

році, було зафіксовано 181 порушення безпеки праці [ДГПН, 2008]. На основі цих 

фрагментованих даних можна припустити, що порушення трудового 

законодавства і безпеки праці є укоріненою практикою на підприємствах легкої 

промисловості. 

Однак у серпні 2014 року був уведений мораторій на інспекції підприємств, 

зокрема інспекції Державної служби з питань праці [ВРУ, 2018б]. Мораторій 
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стосувався всіх компаній, окрім тих, що мали прибуток понад 20 мільйонів 

гривень на рік. Компанії з меншим річним прибутком могли перевірятися лише на 

основі спеціального дозволу Кабінету міністрів, на вимогу самої компанії, за 

рішенням суду або у випадку порушення кримінальної справи. На практиці це 

означало, що мораторій діяв майже до кінця 2016 року для 80% компаній і 99% 

підприємців [ЄПК, 2016]. Результати такого «покращення бізнес-клімату» були 

негативні для найманої праці. Кількість перевірок і знайдених порушень 

знизилися на 93% у 2015 році, порівняно з 2013 [ФПУ, 2016]. ФПУ стверджувало, 

що з поміж інших наслідків, мораторій призвів до зростання суми заборгованої 

зарплатні на 30%. Мораторій діяв до кінця 2017 року [КМУ, 2017]. 

Можна припустити, що переважна більшість підприємств, що виробляють 

одяг в Україні, потрапили під дію мораторію. Адже одяг переважно виробляють 

на мікропідприємствах (62.9%) і малих підприємствах (25.4) [Фаріон, 2015]. 

Регіональний розподіл виробництва одягу на експорт представлений у таблиці 2. 

Таблиця 2. Регіональний розподіл експорту одягу в Україні, 2017. 

Регіон Область Експорт одягу, тис. дол. 

США40 

Частка експорту, % 

Західний Львівська 105434 23.3 

Закарпатська 76773 17.0 

Чернівецька 16129 3.6 

Рівненська 12654 2.8 

Волинська 9948 2.2 

Хмельницька 8217 1.8 

Івано-Франківська 7999 1.8 

Тернопільська 4394 1.0 

Всього 241547 53.4 

Північний Київська і м. Київ 37941 8.4 

Житомирська 37273 8.2 

Чернігівська 10240 2.3 

                                                           
40 Код 61 (одяг та додаткові речі до одягу, трикотажні); код 62 (одяг та додаткові речі до одягу, текстильні). 
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Сумська 26 0.0 

Всього 85481 18.9 

Центральний Вінницька 27693 6.1 

Полтавська 19766 4.4 

Черкаська 13037 2.9 

Кіровоградська 4709 1.0 

Всього 65206 14.4 

Південний Дніпропетровська 30480 6.7 

Миколаївська 9551 2.1 

Одеська 6325 1.4 

Запорізька 346 0.1 

Херсонська 73 0.0 

Всього 46774 10.3 

Східний Луганська 11173 2.5 

Харківська 1338 0.3 

Донецька 719 0.2 

Всього 13230 2.9 

Джерело: Розрахунки авторки на основі даних Державної служби 

статистики України [ДССУ, 2018б].  

Як показано в таблиці 2, понад половина грошових надходжень від 

експортованого одягу припадало на Західний регіон країни, а понад 40% – лише 

на Львівську та Закарпатську області. Слідом за Західним регіоном іде Північний 

регіон, на який припадає майже 19% грошових надходжень від експорту одягу; 

Київська (з Києвом включно) та Житомирська області були лідерами регіону. У 

межах Центрального регіону, на який загалом припадало понад 14% грошових 

надходжень, лідирувала Вінницька область. У межах Південного регіону, якому 

відповідало понад 10% експортних надходжень, більшість одягу вироблялося в 

Дніпропетровській області. Останнє місце в регіональному розподілі займав 

Східний регіон, на який сумарно припадало менш як 3% грошових надходжень від 

експорту одягу.  
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Соціально-демографічні характеристики тих, хто працює на українських 

швейних підприємствах, одночасно схожі й відмінні, якщо порівнювати з іншими 

експортно-орієнтованими країнами. Близько 80% найманої праці становлять жінки 

[Паливода, Прима, 2013]. Офіційної статистики щодо віку працевлаштованих не 

існує, однак дані емпіричного дослідження вказують на те, що на відміну від 

інших країн-виробників41, зазвичай на фабриках працює не молодь – середній вік 

тих, хто взяв участь у дослідженні, 45 років. Як самоіронічно зауважила одна з 

учасниць досліджень, «тут переважно пенсіонерки в отаких окулярах [показує 

руками]» (швачка, 55 років). На досліджених фабриках не було мігранті чи 

мігранток, працівники і працівниці в переважній більшості випадків були або з 

того ж населеного пункту, де розміщувалася фабрика, або з навколишніх сіл. 

Також більшість опитаних працівників і працівниць не жили в гуртожитках42 чи за 

мажами своїх спільнот. Самі фабрики часто розміщувалися у відремонтованих 

приміщеннях швейних фабрик радянського періоду, хоча є і новозбудовані 

фабрики, і фабрики, які розташовані в перероблаштованих приміщеннях іншого 

призначення (наприклад, у холодильному приміщенні м’ясокомбінату). Це 

гарантує відносну безпеку, знижуючи ймовірність масштабних нещасних 

випадків, які трапляються в країнах Азії. Фабрики переважно розташовані в межах 

населених пунктів, а не були винесені у віддалені індустріальні зони.  

Отже, соціально-демографічні характеристики найманої праці і просторові 

особливості виробництва суттєво відрізняються, наприклад, від індійського 

швейного сектору [Mezzadri, Srivastava, 2015] чи китайських заводів електроніки в 

глобальних ланцюгах постачання [Xue, 2008]. Українська промисловість загалом 

та досліджений сектор не характеризуються відсутністю інтенсивної 

                                                           
41  Наприклад, в індійському швейному секторі жінки переважно працюють до одруження [Mezzadri, 2016]; у 
швейному секторі Камбоджі також часто існує віковий поріг до 30 років [Prota, Beresford, 2017]; схожа вікова і 
статева структура існує також в інших галузях у глобальних ланцюгах постачання, зокрема в Китаї [Xue, 2008]. 
42 У той же час, дві з досліджених фабрик мали власні гуртожитки, де мешкала частина працівників і працівниць. 
Однак видається, що така практика не поширена в Україні. 
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індустріалізації в минулому, як наприклад в Індії [Mezzadri, 2008: p. 610], високою 

внутрішньою географічною мобільністю працевлаштованих, як в Індії та Китаї 

[Xue, 2008; Prota, Beresford, 2017], чи дискримінацією через походження, релігію, 

касту, як, знову ж таки, в Індії [Pattenden, 2016: p. 1815]. Це означає, що 

вразливість робітників і робітниць принаймні не посилюється їхньою 

ідентичністю, походженням і розривом із спільнотою, а просторові практики 

прямого та непрямого нагляду і контролю за людьми за межами фабрики не 

можуть використовуватися керівництвом [Kelly, 2002]. З іншого боку, невеликі 

розміри фабрик, а отже і виробничих потужностей, накладають обмеження на 

перспективу суттєвого збільшення обсягів виробництва. Для останнього необхідні 

суттєві інвестиції у виробничі потужності [Anderson et al, 2018: p. 12]. 

Зважаючи, що для відтворення робочої сили необхідні темпоральні ресурси, 

а також на переважання жінок серед працевлаштованих у секторі, варто коротко 

згадати про особливості розподілу репродуктивної праці. За даними досліджень, у 

світовому масштабі жінки виконують удвічі більше домашніх обов’язків та в 

чотири рази більше догляду за дітьми, порівняно з чоловіками [Anastasiou, 

Filippidis and Stergiou, 2015: p. 42; також Брайсон, 2011: с. 201]. На жаль, 

українська державна статистика не збирає дані про розподіл часу в 

домогосподарствах. Однак деяка інформація про гендерну нерівність у розподілі 

репродуктивної праці все-таки існує. Дані 2010 року свідчать, що серед 

європейських країні, Україна лідирує за кількістю годин, які жінки витрачають на 

домашню працю [Стрельник, 2017: с. 25]. У середньому, на домашню працю (не 

враховуючи догляд за дітьми) українська жінка витрачає 24.6 годин на тиждень. 

Дані дослідження компанії GFK, які збиралися у 22 країнах, демонструють, що 

люди в Україні та Індії витрачають найбільше часу на приготування їжі – у 

середньому понад 13 годин на тиждень [Громадське радіо, 2017]. При цьому 

середньостатистична українська жінка витрачає на приготування їжі 15 годин на 

тиждень, а середньостатистичний чоловік – 9 годин на тиждень. Вивчення 
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розподілу репродуктивної праці всередині домогосподарства виходить за межі 

завдань цієї дисертації, однак існуючі дані дозволяють зробити висновок про 

гендерно обумовлене збільшене навантаження репродуктивної праці працівниць в 

Україні, яке, зокрема, і призводить до гендерної нерівності на ринку праці [Ткаліч 

та ін., 2017; Дутчак, 2018а].  

 

2.2. Джерела відтворення робочої сили завдяки залученню у 
виробництво 

 

2.2.1 Заробітна плата як ринкове джерело відтворення робочої сили 

Оскільки в умовах капіталістичного виробництва заробітна плата виступає 

основним джерелом відтворення робочої сили, саме її варто розглянути 

першочергово як ринкове джерело відтворення. Інформація, отримана шляхом 

проведення напівструктурованих інтерв’ю, дає змогу робити висновки про оплату 

праці опитаних працівників і працівниць, які працюють на українських фабриках, 

включених у глобальні ланцюги постачання західних брендів. Середня зарплата 

(після сплати податків) працівників і працівниць, опитаних у березні-вересні 2017 

року становила 3017 гривень і була всього на 15% вища за законодавчу мінімальну 

зарплатню в розмірі 2576 гривень (після сплати податків) [ВРУ, 2017]. До того ж 

вона була нижчою за 3050 гривень фактичного прожиткового мінімуму для 

працездатних (після вирахування податків) за період березня-вересня 2017 року 

[МСПУ, 2018а]. Майже половина опитаних працівників і працівниць отримували 

лише мінімальну зарплатню: «Вищитали напрімєр подоходний, осталось що? Дві з 

половиною. А на дві з половиною далеко не забіжиш [сміється]» (підсобна 

працівниця, 33 роки). 

Така ситуація з оплатою праці для значної частини опитаних призводить до 

проблем із задоволенням навіть базових потреб, таких як якісне харчування. Одна 

з опитаних скаржилася: «Бувають часи, що даже їсти нема чого» (прибиральниця, 
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58 років). Інша так описувала своє соціально-економічне становище та обмежені 

можливості, спричинені ним:  

Ну що я маю? Я маю зарплату, понаднормові маю, що мені не вистачає ні на 

що. Я живу сама. Я плачу за комунальні. Економлю на їжі. А я хочу гарно 

одягнутися. Мені 50 років і я ще хочу щось гарне купити собі з одягу […] Я 

себе краще почуватиму, як буду гарно одягнута [з жалем у голосі]. Хочу 

краще їсти. Ніхто жінками в Україні не займається, ніхто не турбується, не 

говорить. 

(Швачка, 50 років) 

Для сімей з дітьми низька оплата праці часто означає жертвування рівнем 

свого поточного відтворення робочої сили задля того, щоб забезпечити для дітей 

нормальне харчування, одяг, дозвілля. Одна з працівниць, у відповідь на 

запитання на що їй найбільше не вистачає коштів, зазначила: «Щоб самій одіться, 

а не тільки дітей» (швачка, 40 років). 

Тож в умовах низької зарплати як основного ринкового джерел відтворення 

робочої сили, працівниці і працівники з дітьми опиняються в гіршій ситуації – як з 

перспективи збільшених потреб сім’ї, так і з перспективи якості відтворення 

власної робочої сили: «Виходить, що всі гайки для себе прикручуєш, щоб для 

дітей хоч щось» (швачка, 37 років). Інша учасниця дослідження так пояснювала 

свою згоду на довгі понаднормові години праці: «Ох [зітхає важко]. Я працювала 

для того, щоб… В мене дитині 16 років, вона ж поступила на платне. І я її сама 

тягну. Так що мусіла. Всьо раді неї» (працівниця, 50 років). Втрата роботи цією 

працівницею, втрата зарплатні як основного ринкового джерела відтворення 

робочої сили, і відповідне різке погіршення матеріального становища викликали в 

неї багато переживань: «І от коли я вже захворіла, втратила роботу – це для мене 

був дуже великий стрес [затинається, хвилюється]. Для мене такий стрес був, що я 

думала, що я не переживу» (працівниця, 50 років). При цьому необхідність 

забезпечувати майбутнє дітей та проблеми з таким забезпеченням через низьку 
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зарплатню, часом викликають почуття провини в опитаних: «Троє старших 

розбіглися світами. Бо ми їм не могли того дати, що їм треба» (прибиральниця, 58 

років). 

Однак варто звернути увагу не лише на середні, але і на екстремальні 

величини оплати праці. В окремих випадках працівниці не отримували навіть 

мінімальної зарплатні – якщо фабрика практикувала подвійну бухгалтерію. У 

такому разі працівниці могли отримувати мінімальну зарплатню на папері, але на 

руки їм віддавали менше – при цьому вони працювали не менше 40 годин на 

тиждень. Практика подвійної бухгалтерії траплялася мінімум на трьох із 

досліджених фабрик. Так у лютому 2017 року, коли мінімальна зарплатня після 

відрахування податків мала б становити 2500-2600 гривень, на одній фабриці 

деяким працівницям виплачували 1400-1800 гривень – через нестачу замовлень. 

Схожа практика була ще на одній фабриці, де працівницям у березні 2017 року 

платили менше мінімальної: «[Получаю] даже не минималку. Сейчас минималка 

3200 грязными. Мне дают 2900 грязными. 300 дописывают для проверок. А в этом 

месяце тысячу допишет наверное. На бумаге выполняют закон, по-факту платят 

меньше минималки, когда нет заказов» (швачка, 49 років). Такі випадки 

демонструють, як державні інтервенції у виробництво і відтворення часом навіть 

не можуть ефективно встановити (чи контролювати) рівень мінімального розміру 

основного ринкового джерела відтворення робочої сили. У третьому випадку 

подвійної бухгалтерії працівниця отримувала зарплату, яка була суттєво більшою 

за мінімальну, але після звільнення, порівнявши довідку про зарплатню і виписку 

з банківського рахунку, вона виявила, що за шість місяців їй недоплатили 12 тисяч 

гривень. Лише після звернення до безоплатної правової допомоги фабрика 

виплатила їй різницю за півроку. До того ж, якщо брати до уваги понаднормові 

години праці (про які детальніше – нижче), то за період березня-вересня 2017 року 

мінімум третина опитаних не отримували мінімальну погодинну оплату праці. 
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Тобто вони отримували мінімальну зарплатню, але не за 40-годинний, а за дещо 

довший робочий тиждень.  

Серед опитаних у 2017 році, як і серед опитаних пізніше, були працівниці, 

чия зарплата могла бути вдвічі більшою за середню величину. У таких випадках 

мова переважно йде про жінок, які працюють у промисловості десятиліттями, 

тобто мають великий досвід і кваліфікацію: «Да, досвід – як вони все життя своє 

працюють, то… Там і з 19 років вони працюють, а їм зараз по 65 років. То вони 

вже, як то кажеться, на автоматі, з закритими глазами можуть шити і нічо їм не 

буде» (швачка, 30 років). Окрім цього, значна частина таких старших працівниць 

роками працює одній і тій самій фабриці, що, зі слів молодших працівниць, дає 

досвідченим можливість закріпити за собою краще оплачувані операції, що 

позитивно впливає на рівень їхньої зарплатні. Іншим варіантом умов, за яких 

зарплатня суттєво більша за середню величину, може бути добровільна чи 

напівдобровільна (детальніше пояснено далі) регулярна чи ситуативна робота 

суттєво понад встановлені законодавством норми, часом з поєднанням двох посад 

на одній фабриці. Добровільний варіант такої роботи зазвичай доступний жінкам 

старшого віку, чиї діти вже дорослі – інакше таке робоче навантаження 

неможливо поєднувати з репродуктивною працею. Тобто з низькими зарплатами, 

якими важко забезпечити навіть базові потреби однієї людини (якщо 

орієнтуватися на величину фактичного прожиткового мінімуму), переважно 

стикаються жінки молодшого віку, які не мають відповідного досвіду, а також 

часто мають додаткове навантаження репродуктивної праці.  

Зважаючи, що законодавчий прожитковий мінімум не покриває достатні 

засоби до існування, які необхідні для відтворення робочої сили, і навіть 

фактичний прожитковий мінімуму МСПУ недооцінює потреби навіть однієї 

людини, необхідна інша релевантна величина, з якою можна було б порівнювати 

зарплати робітників і робітниць. У цьому випадку можна керуватися поняттями 

мінімальної гідної зарплатні, яке обговорене вище. Такий підхід відрізняється від 
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того визначення оплати праці, яке базується виключно на економічних 

показниках; він відсилає до сфери прав людини, зокрема соціально-економічних 

прав людини. Згідно пунктом 3 Статті 23 Загальної декларації прав людини, 

«[к]ожний працюючий має право на справедливу і задовільну винагороду, яка 

забезпечує гідне людини існування, її самої та її сім’ї, і яка в разі необхідності 

доповнюється іншими засобами соціального забезпечення» [ВРУ, 2018г]. Загальна 

декларація є документом, у якому прописані невід’ємні права людини, але цей 

документ носить основоположний характер, не деталізуючи поняття «гідного 

людини існування», іншими словами – у ній не прописано які саме потреби 

людини мають бути задоволені для цього гідного існування. Однак у контексті 

потреб цього дослідження, ключовим є формулювання про те, що оплата праці має 

забезпечувати гідне існування не лише людини, але і її сім’ї. Першим базовим 

вирішенням проблеми орієнтовної величини гідної оплати праці може бути той 

самий фактичний прожитковий мінімум МСПУ на одну особу, але в перерахунку 

на сім’ю. Беручи до уваги підхід мінімальної гідної зарплатні (обговорений вище), 

у якому враховується демографічне відтворення населення, мінімальної гідної 

зарплати мало б вистачати на утримання трьох споживчих одиниць, і вона мала б 

становити 9150 гривень (після оподаткування).  

Однак зважаючи на обмеженість показника фактичного прожиткового 

мінімуму МСПУ (про що було зазначено вище), варто спробувати звернутися і до 

інших можливих показників. Один із можливих шляхів визначення такого 

показника може бути пряме питання про рівень зарплати, необхідний для 

мінімально гідного рівня життя. Але виникає проблема дуже різних оцінок і часто 

занижених очікувань працівниць і працівників, особливо тих, що отримують 

мінімальну зарплатню. Так одна з опитаних дала наступну відповідь: «Хочеться, 

канєшно, щоб більше платили – ну хотя би, я кажу, хотя би воно було... ну хотя би 

хай три з половиною [тисячі гривень] була зарплата. Хотя би! Там отчислили, я ж 
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кажу, ну на руки хоть шоб дали» (підсобна працівниця, 33 роки)43. Ця цитата 

ілюструє низькі очікування працівниць і працівників щодо перспектив збільшення 

їхньої заробітної плати.  

Однак значна частина учасників та учасниць дослідження, у відповідь на 

пряме запитання про те, яку зарплату вони мали б отримувати для забезпечення 

гідного життя називали і суттєво більші суми: «Що таке 3000 гривень? Це нічого. 

Мінімально щоб мені себе забезпечити, мені треба отримувати 8000 гривень» 

(прасувальниця, 49 років). Ймовірно через круглу цифру, багато опитаних 

називали 10000 гривень у якості мінімальної гідної зарплати: «Ну мені здається – 

найменша зарплата [має бути] 10000. На руки, да […] не кажу, що з переробками – 

от найменше це 10000. А дальше вже там да – хоч переробки, будь ласка, 

допрацьовуй собі там, май. Хто скільки заробить» (працівниця, 50 років). 

В одному ж випадку учасниця дослідження посилалася на оплату праці в 

сусідній країні, що зумовлене великим потоком заробітчан і її власними 

роздумами над перспективою трудової міграції: «Я дивлюся, теж роблю 

моніторинг – у Польщі яка зарплата? 2500 злотих44 в місяць. То от таку зарплату 

треба на місяць» (швачка, 45 років).  

Зважаючи на низькі очікування працівників і працівниць, відповідно – на 

проблеми, які виникали у багатьох із них при спробі дати відповідь на пряме 

запитання щодо необхідного рівня оплати праці, доречним є використання дещо 

іншої методики суб’єктивного оцінювання необхідних витрат, яка б містила вужчі 

та конкретніші запитання. Мінімальна гідна зарплатня, згідно з міжнародною 

дослідницькою методологією організації «Кампанія за чистий одяг», має 
                                                           
43 Цікаво також, що дехто з опитаних бачив проблему низьких зарплат у високих податках: «Но это проблема, я 
считаю, не столько фабрик, сколько самого нашего государства. Потому что налоги у нас большие. И сейчас еще с 
этим положением военным. Эти военные сборы» (конструктор, 35 років). Інша працівниця зазначала: «Тобі платять 
оту мінімалку, але тут же з неї відраховують! Ну так, договір, соціальні внески – але чи доживу я до тієї пенсії? А 
тут уже не вистачає. Якби ж хоч ту мінімалку на руки!» (підсобна працівниця, 38 років). Таким чином, можна 
припустити, виражається недовіра людей до ефективності державної підтримки відтворення робочої сили, зокрема 
у вигляді майбутнього пенсійного забезпечення. 
44 Близько 16500 гривень станом на березень 2017 року. 
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покривати місячні витрати сім’ї на їжу, житло, комунальні послуги, медицину та 

гігієну, транспорт, освіту, культуру і відпочинок, одяг та взуття, відпустку і 

заощадження для сімей робітників і робітниць. Українським робітникам і 

робітницям, які брали учать в опитуванні, було запропоновано зробити 

приблизний підрахунок скільки грошей їм потрібно щомісяця, щоб забезпечити 

всі ці категорії витрат. Якщо враховувати лише ці відповідей опитаних, то 

мінімальна гідна зарплатня в період опитування мала б становити 9982 гривень 

(після оподаткування).  

Симптоматично, що значна частина опитаних не могли навіть приблизно 

порахувати, скільки грошей потрібно на деякі категорії витрат, в окремих 

випадках – навіть на їжу: «Мені важко сказати скільки би треба було тратити на 

їжу на тиждень, у мене на їжу дуже мало йде, не купую продуктів, не знаю цін. Я 

їм дуже просту їжу» (швачка, 45 років). Однак переважно проблеми з оцінкою 

необхідних витрат виникали з такими пунктами, як оренда та ремонт житла, 

культура і відпочинок, новий одяг та взуття, відпустка і заощадження. Отримуючи 

низькі зарплати, більшість із опитаних не могла собі дозволити перелічені 

витрати, а отже не могла відповісти скільки на них потрібно грошей. Одна з 

опитаних скаржилася: «Ми ремонт у квартирі не робили 19 років, з народження 

наймолодшого [сина], який там ремонт» (швачка, 49 років). На питання, чого 

найбільше не вистачає, інша працівниця відповіла: 

Р: Відпочинку. Театри, концерти, кафе хоч раз на тиждень. 

І: Тобто ви навіть раз на місяць не ходите?  

Р: Ні, взагалі не ходимо [сміється]. 

(Швачка, 50 років) 

Говорячи про витрати на відпустку, одна з учасниць дослідження зауважила 

з гірким сарказмом: «Відпочиваємо в селі на городі – Зелене Море» (швачка, 21 

рік). Одна з працівниць скаржилася, що не може навіть навідатися до рідного 

міста, яке є відомим курортом і розташоване за 60 кілометрів від її поточного 



101 

 

 

місця проживання: «Та які гори-море? Я сама з [назва міста], але вже і не 

пам’ятаю, коли там була, це ж мабуть, на одного квитки гривень сто коштують?» 

(працівниця на складі, 58 років).  

Намагаючись підрахувати необхідні витрати на новий одяг та взуття, інша 

сказала: «Одна пара нового взуття – як моя [місячна] зарплата» (швачка, 40 років). 

У результаті, значна частина учасників і учасниць дослідження змушена 

заощаджувати на одязі та взутті, часом взагалі відмовляючись від покупок нового: 

«Я одягу нового не покупаю останні 30 років, який одяг? Пара взуття скільки 

коштує? Щоб нове купувати, то на місяць треба не менше трьох тисяч» (швачка, 

58 років). Така ситуація, зважаючи на їхню професії, часто викликала гірку 

самоіронію опитаних працівниць, які, шиючи одяг для відомих західних брендів, 

часто змушені були купувати вживаний одяг та взуття: «Якби можна було 

прокладки на секонді купляти, то я б купляла – до такої степені довели людей» 

(швачка, 32 роки). 

Обмірковуючи питання заощаджень, одна з респонденток зазначила: «Хоча 

б сто доларів на місяць треба відкладати. Але це вся моя зарплата» (швачка, 21 

рік). Така неможливість заощаджувати через низьку зарплату, впливає на 

здоров’я45, матеріальне забезпечення побуту – як у випадках непередбачуваних, 

так і у випадках планових витрат. Розмірковуючи про те, чого не вистачає 

найбільше, що неможливо собі дозволити, одна з працівниць скаржилася: «Якби 

більшу зарплату, щоб відкладати хоч щось. А так, ви бачите, у мене зубів нема. 

Ще заказала б два вікна і холодильник. Ну і щоб дав Бог здоров’я» (швачка, 55 

років). Неможливість робити заощадження перетворює життя значної частини 

опитаних працівників і працівниць на постійне зведення кінців з кінцями: «Хоч би 

щось [відкладати]. Не відкладаємо нічого, бо нам і так не вистачає з місяця на 

місяць». Така ситуація змушує людей вибирати на що з необхідного витратити 
                                                           
45 Згідно з даними соціологічного моніторингу 2015 року, 28% опитаних робітників і робітниць зазначали, що їм 
бракує здоров’я [Буткалюк, 2017: с. 156]. 
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гроші, а від чого відмовитися: «На отдих не хватає, на лікування. Ну, лікуватися 

мусиш – а от на отдих не хватає. І на допомогу дітям не хватає» (слюсар, 65 років).  

Варто зазначати, що розпитування про необхідні витрати, наприклад, на 

відпочинок з сім’єю, кафе чи кіно, та й навіть на новий одяг, часто викликало 

неоднозначну реакцію: роздратування та сарказму, але частіше – іронію чи сміх. 

Так на запитання про необхідні витрати на одяг, одна з учасниць дослідження 

відповіла: «Одяг новий? Ого, ви кучеряво живете. Хто його знає, скільки ті 

футболки нові коштують» (пакувальниця, 44 роки). Інший зазначив у відповідь на 

запитання про витрати на сімейну відпустку: «На відпустку? Ще й разом з 

жінкою? Ну які смішні у вас питання!» (слюсар, 65 років).  

Підсумовуючи, 9982 гривні, отриманих простим самооцінюванням 

робітниками і робітницями теж можна вважати заниженими і такими, що 

покривають лише найнеобхідніші витрати сім’ї. Насамперед, це вказує, що 

зарплати як основне ринкове джерело відтворення робочої сили, настільки низькі, 

що люди не мають доступу до багатьох товарів і послуг, які необхідні для гідного 

рівня життя. Це проблематизує рівень оплати праці на досліджених фабриках та 

його потенціал забезпечення мінімального гідного рівня відтворення робочої сили. 

По-друге, така ситуація ставить під сумнів доцільність використання простого 

підрахунку учасників і учасниць дослідження. Адже отримана величина все-ще 

недостатня для забезпечення права людини на гідного існування її та її сім’ї.  

Тож необхідні деякі перерахунки, щоб отримати орієнтовну величину 

мінімальної гідної зарплатні – такої, якої було б достатньо для мінімального 

гідного рівня відтворення робочої сили. З цією метою було взято середнє значення 

по кожній із статей витрат, виключивши «нульові» відповіді – коли учасники і 

учасниці опитування не могли дати відповідь по цій конкретній статті витрат. 

Потім ці середні значення для кожної статті витрат були додані. У результаті, 

мінімальна гідна зарплатня для опитаних людей і їхніх сімей становила 14517 

гривень (після відрахування податків). Цей підрахунок є лише орієнтовним, але 
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він дає змогу зробити висновок, що в березні-вересні 2017 року середня зарплата 

опитаних як їхнє основне ринкове джерело відтворення робочої сили становила 

лише 21% мінімальної гідної зарплатні, необхідної для належного рівня 

відтворення.  

Варто додати, що деякі фабрики додатково намагалися підтримувати 

відтворення робочої сили або оптимізувати її витрати різними способами. Окрім 

додаткової оплати понаднормового виробітку чи понаднормових годин (про що 

детальніше йтиметься далі), окремі фабрики практикували виплату тринадцятої 

зарплати, щомісячних чи одноразових премій: «Ми встигли, ми вишили, даже ми 

раньше вишили – нам прємію можуть дати […] У конці місяця вони ж нам кажуть 

– от ви прошили [назва бренду] те-то, те-то пальто, ви вспіли, вложились, ми там 

вам дали – 20 процентів, ілі там 30, 50» (швачка, 49 років).  

Премії, хоч і виступають прямою «добровільною» підтримкою відтворення 

робочої сили з боку роботодавця і мають позитивний вплив на основне ринкове 

джерело відтворення робочої сили, є проблемними. Насамперед, практика премій 

існує не на всіх досліджених фабрик. По-друге, практика премій може також 

супроводжуватися практикою позбавлення премій через будь-яку незадовільну (з 

погляду роботодавця) поведінку – наприклад, через спроби індивідуальних чи 

колективних переговорів. І по-третє, премії зазвичай також пов’язані з 

кваліфікацією та досвідом роботи в галузі. З одного боку, це обґрунтована 

прив’язка, але, з іншого боку, вона залишає поза додатковою підтримкою робочої 

сили молодих жінок без суттєвого досвіду роботи – їхнє відтворення робочої сили 

майже виключно залежить від основної зарплати, недостатній рівень якої 

обговорювався вище.  

На окремих фабриках є гуртожитки, які забезпечують частину працівників і 

працівниць житлом, що дає їм можливість заощаджувати на орендній платі:  

У нас общежитіє прєдоставляється. Ти іногородній – пожалуйста, ось 

общєжитіє. Койкомєсто. Десять років ти проробив на предпріятії, у нас у 
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всіх, хто проробив від 10 років на предпріятії, даже вийшов замуж, ілі родив 

дитину – тобі прєдоставляєтсья отдєльна комната. 

(Швачка, 49 років) 

Однак умови проживання в гуртожитках можуть різнитися від фабрики до 

фабрики. Працівниця з іншої фабрики, яка три роки мешкала в гуртожитку, 

скаржилася на старі «панцирні» ліжка, одну кухню на поверх, дві душові кабіни 

на два поверхи, відсутність опалення та гарячої води тоді, коли фабрика не 

працює.  

Окремі фабрики, навіть за відсутності профспілки, можуть надавати деяким 

працівницям путівки на відпочинок: «У нас даже можна, ну от заказать… ну як, 

піти в отдєл кадров, сказать – от ви не можете мені там путьовочку? У нас нема 

профсоюза, но путьовочки бувають» (швачка, 49 років). На окремих фабриках 

також практикується зменшення норми виробітку для тих, хто лише найнявся на 

роботу, щоб вони мали мінімальну оплату на період освоєння виробничих 

процесів і встигали виконувати свою норму: «Вони же зразу не ставлять повну 

норму, мені поставили поки що 70%, то їх я встигаю, а повну б не встигла» 

(швачка, 21 рік)46.  

Також окремі фабрики можуть забезпечувати людей безкоштовними 

обідами в робочі суботи або, як у випадку однієї фабрики, субсидувати 

харчування у фабричній їдальні на рівні 50%. Кілька фабрик регулярно виділяють 

додаткові гроші на проїзд: «Крім зарплати, додатково дають 100 грн на місяць на 

доїзд, треба визнати» (швачка, 55 років). І на іншій фабриці: «Так проєзд іще нам 

доплачують. У нас считається безплатний проєзд. Єслі повний рабочий місяць – 

220 рублєй на проєзд дає, щоби ше ж добиралися до роботи» (швачка, 49 років).  

                                                           
46 Така система заохочення нових працівниць часом викликає незадоволення в інших швачок: «Просто що вона 
працює 7000 хвилин на тиждень, і та що робить 5000 хвилин на тиждень – буде отримувати так само. Виходить у 
неї мінімалка і в дєвочки, яка тільки підлаштовується, теж мінімалка» (швачка, 21 рік). 
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Також на кількох фабриках є медпункти, де медсестра може надати першу 

допомогу та (часом безкоштовні) ліки:  

У нас єсть медсестра, у нас єсть це все, у нас безкоштовні ліки – даже 

можеш прийти і от перву помощь можуть оказати тобі там. Це все можуть 

оказати. Даже єслі тобі погано, давлєніє, ілі шо-то, спина болить – можуть 

мазью намазать, можуть укол уколоть, таблєтку дати – це в нас єсть таке.  

(Швачка, 49 років) 

Медпунктом користуються, якщо в когось піднімається тиск, втрачається 

свідомість, виникає біль в суглобах чи спині або ж у випадку травм. З одного боку, 

медпункт дає можливість отримати медичну допомогу, з іншого – дає можливість 

швидко повернути працівницю на робоче місце: «Да, є свій медпункт, є там 

медсестра. А так – давлєніє ізміряли, збили, і работай дальше. Таблєточку чи укол 

– і працюй дальше» (швачка, 30 років) 47 . Також, щоб боротися зі спекою, на 

окремих фабриках є душ, яким можна скористатися під час технічних чи обідніх 

перерв. Однак на одній фабриці наявні душові кабіни не працювали.  

Значна частина фабрик практикують безвідсоткові кредити для працівниць у 

випадку термінових непередбачуваних витрат, таких як хвороба чи смерть рідних. 

Окрім цього, на деяких фабриках керівництво закриває очі на те, що швачки в 

позаробочий час використовують робоче устаткування, виконуючи дрібні 

замовлення для додаткового підробітку:  

[На] каждой фабрике есть такое, что люди из-под стола где-то кто-то 

подшивает. Когда есть свободная минутка. И [директор] это тоже замечал. И 

он тогда собрал мастеров и сказал, что он не против, чтоб люди там себе – 

но только в нерабочее время. 

(Конструктор, 35 років) 

                                                           
47 В одному випадку працівниці могли навіть безкоштовно користуватися послугами стоматолога: «Стоматолог у 
нас є [на фабриці] безкоштовний. Може тому, що він там кабінет орендує, він ніколи грошей не бере. Навіть якщо 
даєш йому – не бере, працівників лікує безкоштовно. Такий плюсик є» (пакувальниця, 44 роки). 
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Всі ці практики додаткової підтримки відтворення чи оптимізації витрат 

робочої сили цілком зрозуміла в контексті частих звільнень та проблем із 

пошуком нових працівниць (див. розділ 3). Однак вони жодною мірою не є 

достатніми, щоб повноцінно доповнити низький рівень зарплат – основного 

ринкового джерела відтворення робочої сили. 

Тож зарплати як основне ринкове джерело, не могли забезпечити більшість 

опитаних працівників і працівниць цих фабрик гідним рівнем відтворення робочої 

сили, навіть за умов додаткової підтримки відтворення чи оптимізації витрат 

робочої сили. Такі результати також можна розглядати у контексті як проблеми 

оплати праці в країні загалом, так і проблеми відтворення робочої сили на 

загальнонаціональному рівні. Варто наголосити не лише на проблемах із 

щоденним відтворенням робочої сили конкретних працівниць і працівників на 

конкретних фабриках чи в конкретній галузі, а й на проблемах з довгостроковими 

процесами заміщення робочої сили між поколіннями на рівні країни. Адже можна 

зробити висновок, що низький рівень мінімальної законодавчої зарплатні, якої 

недостатньо для забезпечення мінімальних потреб навіть однієї людини, та 

пов’язана з ним загальна низька оплата праці, є не лише порушенням соціально-

економічних прав людини, а й однією з першопричин негативних демографічних 

процесів: низької народжуваності та еміграції.  

Окрім цього, така ситуація з оплатою праці спонукає переглянути Марксову 

теорію відтворення робочої сили, яка обмежує джерела цього відтворення до 

залучення у процеси капіталістичного виробництва шляхом продажу робочої сили 

і отримання зарплатні взамін. Адже така концептуальна рамка не пояснює, як все-

таки відтворення робочої сили стає можливим у досліджуваній галузі.  

 

2.2.2 Залучення у виробництво і темпоральні ресурси 

Іншою великою проблемою, на яку зазвичай вказують дослідники і 

дослідниці глобальних ланцюгів постачання загалом і ланцюгів постачання 
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брендів одягу, є понаднормові години праці. Український швейний сектор, який 

виробляє для західних брендів, не є винятком. У контексті цього дослідження 

понаднормова праця є важливим явищем, яке прямо і негативно впливає на 

темпоральні ресурси для відтворення робочої сили.  

Щодо регулярності, тривалості та «добровільності» понаднормових годин 

праці, то існують суттєві відмінності між різними фабриками, працівники і 

працівниці яких взяли участь у дослідженні. На окремих фабриках понаднормові 

години фактично не практикуються або трапляються вкрай рідко. Зокрема, варто 

згадати одну досліджену взуттєву фабрику, де норма виробітку не є 

індивідуальною, а робота відбувається на конвеєрі48. У такій ситуації робітниці 

працюють «від дзвінка до дзвінка» – від моменту включення конвеєра і до 

моменту його виключення в чітко встановлений час. Однак у цьому випадку мова 

може йти лише про мінімальну зарплатню або близьку до мінімальної, і така 

ситуація описувалася працівницями лише на єдиній дослідженій взуттєвій фабриці 

і на одній швейній фабриці, де відбувався пошив спецодягу на експорт. 

Як повідомляли працівники і працівниці значної частини фабрик, протягом 

«гарячого сезону», коли на фабриці багато замовлень, вони зазвичай працюють 10 

годин на день і кілька годин щосуботи: «[Чи є понаднормові на роботі?] Канєшно! 

Можна матюком? Іду на 7 ранку. Додому в 18. Півчаса на обід – їду додому на 

велосипеді обідать» (швачка, 40 років). Також під час «гарячого сезону», окремі 

фабрики час від часу можуть працювати й у неділю. На деяких фабриках робочі 

години під час «гарячого сезону» можуть сягати 12 годин на день, а у виняткових 

обставинах працівниці можуть залишатися на фабриці до пізньої ночі чи навіть до 

ранку – щоб вчасно виконати замовлення: «Було 12, було 13 [годин на роботі]. Раз 

                                                           
48 Конвеєрний принцип роботи типовий і на фабриках одягу. Але якщо на фабриках одягу мова йде саме про 
конвеєрний принцип роботи – коли людина виконує свою операцію чи кілька операцій, і передає виріб наступній 
людині – то на взуттєвій фабриці мова йде про справжній конвеєр з рухомою стрічкою, навколо якого працює 
частина працівниць. 
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приїхала в другій ночі – привезли. Коли відгрузка була [сміється]» (працівниця, 50 

років).  

Такі практики впливають не лише на темпоральні ресурси працівників і 

працівниць, але і на їхнє самопочуття. Таке навантаження виробництва зазвичай 

трапляється влітку, коли температура на окремих фабриках може сягати 40 

градусів за Цельсієм: «Вентиляція є, але влітку в цеху жара хоть сорок, дівчата 

потом обливаються, але машина на відгрузку стоїть і треба виконати [замовлення]. 

Вентиляція то є, але верхні поверхи нагріваються, а ще від машин, особливо 

пресів, тепло» (працівниця на складі, 58 років). Якщо на фабриці є технічні 

перерви і душ, то влітку працівниці можуть користуватися ним по кілька разів на 

день або вдаватися до інших можливих стратегій полегшення роботи в спеку: 

«Спека зараз. Дуже…. тяжко. У нас є душ на фабриці, я раз на день ходжу. Дівчата 

в нас є в групі, то вони по 2-3 рази на день можуть іти в душ. Температура +35С у 

цеху. Намагаюся прийти на роботу як поскорше, на 7, щоб не було так жарко» 

(швачка, 55 років). Іншою проблемою може бути холод взимку, який частіше 

зустрічається не в швейних цехах, а на складах: «У нас такий склад, що вікон 

немає, то влітку прохолодно, швеї до нас бігають: “у вас так добре, свіжо”. А ми 

до них взимку, бо в нас тільки одна труба гріє» (пакувальниця, 44 роки). Ще 

однією проблемою умов праці є пилюка від тканин, яка потрапляє в повітря. При 

цьому працівникам і працівницям вкрай рідко виділяють маски для роботи, а на 

деяких фабриках навіть немає вентиляції: 

І коли я прибирала, то йшлось між рядами, тому що пиль така, коли от ти 

протираєш – ну, як вата набивалася на швабру. А люди тим дихають […] 

Ніхто [масок] не має. Чим зле, що немає витяжки. Якби були витяжки, було 

би легше, тому що вся пилюка, вона піднімається, і її би витягало […] 

Вентиляції там немає ніякої. 

(Працівниця, 50 років) 
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Повертаючись до понаднормових годин праці, варто наголосити, що часто 

опитані працівники і працівниці повідомляли про тиск з боку керівництва, 

наприклад, моральний: «“Бажано би вийти, тому що відгрузка, ми не заставляємо, 

але бажано би вийти” [каже начальниця] […] І всі знають, що це означає “бажано” 

– значить виходять. Хтось підходить там, говорить – я не можу […] Всьо, то-то 

вже крик – “ти завжди не можеш!”» (працівниця, 50 років). 

Також на деяких фабриках можуть практикуватися і певні покарання за 

відмову від понаднормових: «Виходять, вони в кожну суботу працюють. Кожну 

суботу. І вони ніби кажуть, що вони не заставляють, але бажано би вийти. Хто не 

вийде, то ніби наказують. А наказують тим, що дають роботу з меншою 

розцінкою» (працівниця, 50 років). В одному випадку мова йшла навіть про 

застосування штрафу у випадку відмови від понаднормових годин, хоча штрафи 

заборонені українським законодавством.  

Тож на частині фабрик понаднормові є фактично примусовими: «То не так, 

що хтось виходить, а хтось ні. Коли треба, виходить на роботу вся бригада» 

(підсобна працівниця, 38 років). На противагу, на інших фабриках керівництво 

спокійно ставиться до відмови від понаднормових годин праці: «Шоб так швеї – я 

б не сказала, що масово, шоб так ми сильно оставалися. І нас не заставляють. 

Хочеш – пожалуста, не хочеш – нема такого, шоб я там тобі сказала, шоб ти 

осталась – такого немає» (швачка, 49 років). У такому разі мотивація 

погоджуватися на довгі понаднормові години є радше економічною: «Можно не 

брать сверхурочные – меньше получишь» (швачка, 49 років).  

Іншими словами, відбувається або взаємодія спонукання і економічного 

чинника, або ж тиску (часто доволі жорсткого) з боку керівництва фабрик та 

економічного чинника. Протягом «гарячого сезону» працівники і працівниці 

погоджуються на такі тривалі робочі години тому, що це єдиний період у році, 

коли вони можуть заробити більше. Окрім того, як вже згадувалося вище, деякі 

працівниці свідомо й умовно добровільно погоджуються на постійні та тривалі 
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понаднормові години – на роботу в дві зміни, якщо фабрика працює в позмінному 

режимі, або ж на поєднання двох посад – що теж виливається в багато регулярних 

понаднормових годин праці.  

Варто ще раз підкреслити, що в цьому разі може йти мова лише про 

самотніх жінок або ж жінок чиї діти вже досягли самостійного віку: «Є даже такі 

люди, в яких немає смєнщіц. Вони постійно ходять. Вони роблять від сьомого до 

десяти часов вечора. Вони сидять-роблять, бо їм так зручно. Да. Ну, вони вже 

дорослі жінки. У них дітей немає. Ну, діти дорослі вже» (швачка, 30 років). Таке 

подвійне виробниче навантаження не завжди має умовно добровільний характер – 

в одному випадку жінка змушена була працювати три місяці у дві зміни через те, 

що її змінниця пішла на лікарняний. Такий режим роботи однозначно має 

наслідки не лише для темпоральних ресурсів відтворення робочої сили, а й для 

якості життя працівниць, їхнього психічного та фізичного самопочуття. В 

останньому описаному випадку все закінчилося тим, що після кількох місяців 

роботи у дві зміни працівниця сильно травмувала руку на одній із робочих машин: 

«Осьо недавно, перед Новим роком, чи після Нового року – жінка на автоматі 

пальці порізала. Вона робила тоже в дві зміни, три місяці – коли її смєнщіца була 

на лікарняному» (швачка, 30 років). 

Більш того, поза «гарячим сезоном» робітники і робітниці (переважно 

швачки) зазвичай мають кілька понаднормових годин на тиждень, подеколи 

виходять на роботу в суботу. На окремих фабриках робота в суботу є регулярною 

практикою:  

У нас так получається – дві суботи подвійних, де повністю сім годин. 

Субота – семигодинний робочий день. Подвійна. Потім одна субота в нас іде 

отработочна – тільки за шо ми відробляємо, ми не знаємо. Просто не 

можемо зрозуміти, за шо ми відробляємо. І одна – планова. 

(Швачка, 30 років) 
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Мінімум на трьох фабриках було повідомлено навіть про практику, коли 

працівниця регулярно брала роботу з фабрики додому. Така ситуація складається 

через те, що швачкам (а також деяким іншим категоріям) платять залежно від 

норми виробітку. По кожній операції, закріпленій за ними, працівниці мають 

виконати норму щоб мати право навіть на мінімальну зарплатню49. І ці норми 

часто такі високі, що працівниці змушені залишатися понаднормово, щоб 

виконати їх, особливо якщо в них мало досвіду. Одна з працівниць скаржилася:  

Ми зараз шиємо курточки по 199 євро. Знаєш, скільки мені платять з однієї? 

38 копійок! І звідки беруться оті нормативи, я не пойму? У мене норматив 

вивернути 350 в день курточок, а я встигаю десь 200. Як вони ту норму 

щитають – я не знаю. Та їх тільки перекласти з місця на місце – стільки не 

встигнеш. Звідки цей норматив? Ну і получається, що я його не виконую. 

(Підсобна працівниця, 38 років) 

Як вже згадувалося вище, за стандартами Міжнародної організації праці, 

понаднормова праця, необхідна для отримання мінімальної оплати, вважається 

примусовою. Отже можна стверджувати, що примусова праця є поширеною 

практикою на досліджених фабриках. 

Оплата понаднормових годин також суттєво відрізняється від фабрики до 

фабрики. На деяких фабриках понаднормові години не оплачуються взагалі: 

«[…] платять абсолютно так само, без понаднормових, рівно мінімалку: 3200 

нараховано, 2600 на руки, […] за понаднормові не платять узагалі. Нічого» 

(швачка, 40 років). В інших випадках, якщо мова йде про перевиконання норми 

виробітку, оплачується додатковий виробіток, зроблений за цей час: на одних 

фабриках за таким самим тарифом, що і норма виробітку, на інших – за 

підвищеним тарифом. На деяких фабриках додатково оплачуються суботи. Але, 
                                                           
49 Цікаво, що одна працівниця подавала таку практику так, нібито керівництво «дозволяє» доробити свою роботу: 
«От понімаєте, як у нас получається, ну не вспіває вона в тому процесі, ну всяке ж – то по скорості, то по… Вона 
може остатись, у нас разрішається остатись послє роботи і доробити свою роботу. Єслі ти заінтєрєсована. А єслі ти 
не заінтєрєсована, можеш отдати свою [роботу] – ти потєряєш зарплату» (швачка, 49 років). 
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варто наголосити, що на переважній більшості досліджених фабрик понаднормові 

години, які витрачаються на виконання норми виробітку, взагалі не оплачуються. 

Це напряму призводить до нерівного становища працівниць із меншим та більшим 

досвідом: перші часто не встигають виконати норму виробітку протягом 

стандартних годин праці, а другі можуть перевиконувати цю норму за той самий 

час. Логічно, що працівниці з більшим досвідом і більшою кваліфікацією 

отримують більшу зарплатню. Але проблема в тому, що працівниці з меншим 

досвідом часто змушені працювати неоплачувані понаднормові години, що 

негативно впливає на їхні темпоральні ресурси для відтворення робочої сили. І 

при цьому їхня зарплатня може залишатися близькою до законодавчої 

мінімальної, а отже бути далеко недостатньою для гідного рівня повсякденного 

відтворення робочої сили навіть самої працівниці, не кажучи вже про 

забезпечення потреб їхніх сімей та відтворення робочої сили між поколіннями.  

До того ж навіть великий досвід роботи в галузі не завжди гарантує, що 

швачка встигатиме виконати свою норму: «Майже ніколи не встигаю [виконати 

норму]. Тільки зараз, коли неповна загрузка» (швачка, 40 років, 20 років стажу). 

Причина в тому, що різні операції мають різний рівень складності та оплату, а 

нормування цих операцій на мінімальну оплату не завжди відповідає реальним 

можливостям виконати необхідну кількість операцій вподовж стандартних 

робочих години:  

Я кажу – я можу дати тільки то, шо положено, ну 220 [операцій] у нас план, 

я можу тільки цих 220 дати. Вона каже – нада 250, саме менше, а щоб було 

стопроцентів виробітку, треба 310 дати. На що одна жінка каже – то ви нам 

ще поврізайте витрати [часу на операцію], то ми будемо не тільки тута 

оставатися після роботи, виходити раніше – то ми тут ще й ночувати 

останемся. 

(Швачка, 30 років) 
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Окрім того, працюючи роками на одній чи кількох операціях, швачка може 

добре навчитися робити їх, аж до автоматизму, однак у неї можуть виникнути 

проблеми за умови переведення на іншу операцію, попри великий досвід: 

Єсть такі моменти, коли от напрімєр, самі понімаєте, 29 років на швейном 

предпріятії, єсть такі процеси, які я могу шити бистро, а є такі, на якому я 

могу шити й повільно. Єслі це новий процес – покуда я його навчусь. А цей 

от процес – я вже його шию п’ять років. Всьо врємя як він єсть […] Да, у 

мене вже, я вже автоматічєскі, мені вже не надо його показувать, вже нічого. 

(Швачка, 49 років).  

Часта зміна замовників на багатьох фабриках та феномен «швидкої моди» 

призводить до частої зміни моделей і тканин. Це, відповідно, вимагає часу на 

призвичаєння та перелаштування під конкретні моделі: «Сейчас, с одной стороны 

– работы мало. И платят мало. Но с другой – в эту субботу буду работать, потому 

что не успеваю выполнить норму. Сложная модель, скользкая ткань» (швачка, 49 

років). Також в одних брендів можуть бути простіші моделі одягу, які легше шити, 

тоді як у інших – складніші: «[Назва одного бренду] у нас іде легко. Бо там болєє 

такі прості моделі. А от [назва іншого бренду] – там больше трєбованія і такі 

болєє, ну тяжолі еті моделі. Дак ми там болєє трохи і тормозим, як то кажуть» 

(швачка, 49 років). Зміна замовників, особливо якщо мова йде про невеликі 

бренди з невеликими партіями замовлення, також призводить до суттєвих 

проблем. Такі замовлення міняються часто, що вимагає перелаштування роботи 

працівниць: «Маленькі фірми дають маленькі замовлення і тоді дуже багато 

всього різного: прошила 200 одиниць, треба знову вчитися. Швея не встигає 

навчитися. От вона пошила одне замовлення, навчилася, а треба вже нове шити. 

Це стопорить роботу» (пакувальниця, 44 роки). До цього додаються проблеми 

постійної зміни персоналу (див. розділ 3) та навчання молодих працівниць, які 

приходять на фабрику без достатніх навичок і їм часом не вистачає відповідних 

настанов від відповідальної людини:  
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На таких підприємствах бажано, щоби люди працювали постійні. Або на 

головних операціях щоби були постійні люди. Тому що треба, щоб людина 

набила руку. А якщо прийшла дитина, чи після училища, чи може десь з 

якогось підприємства, що вона шила текстиль, її посадили на купальники – 

вона не пожене то. Канєшно, що вона буде робити брак. Над тою дитиною 

треба посидіти, попрацювати, показати. А її посадили – то так, то так, всьо – 

повернулася й пішла, і ніхто сі не дивить. 

(Працівниця, 50 років) 

Тож у таких ситуаціях створюється багато браку, що означає додаткову 

неоплачувану роботу – щоб розпороти та переробити забраковану продукцію. 

У випадках, коли встановлена норма надто висока і працівниця не може її 

виконати, керівництво вдається до однієї з двох стратегій. На одній із фабрик у 

такі ситуації працівниці отримували мінімальну зарплатню лише «на папері», а 

«на руки» їм виплачували менше. Окрім прямого порушення законодавства, яке 

передбачає хоча б мінімальну оплату праці за 40-годинний робочий тиждень, така 

практика додатково негативно впливає на відтворення робочої сили. У той же час, 

на більшості досліджених фабрик все-таки виплачувалася мінімальна зарплатня, 

але часом це позиціонувалося як послуга, поступка:  

А решту вона мені каже, я тобі «учту» і «доплачу» [до мінімальної]. «Я ж 

добавила». Тобто ніби не я заробила, а вона мені доплачує. Ти поясни. Ти 

що, зі свого кармана доплачуєш мені до мінімалки? Я цього не розумію. Так 

ніби я даже мінімалку не заработала. 

(Підсобна працівниця, 38 років)50  

                                                           
50 Цікаво, що на одній із досліджених фабрик, паралельно з виконанням іноземних замовлень, відбувався пошив 
одягу для армії. При цьому всі опитані працівниці з цієї фабрики підтвердили, що для армії їм шити краще: 
«Воєнку шити краще. Один місяць на воєнці більше дає. Дєвочки, які дорогі речі шиють [для брендів], дуже 
обіжаються: кажуть, шиємо дорогі речі, а заробатуємо мало» (швачка, 56 років). Окрім кращої оплати, працівниці 
зазначали, що пошив на армію має кращі норми виробітку: «На АТО вспівали. Коли для АТО шили, то в мене по 
нормативу: заработаних виходила мінімалка, а не “я тобі добавлю”. На АТО заробатували те, що заробили. Не 
казала мені, що “добавила”. Було то, шо заробили» (підсобна працівниця, 38 років). 
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Працівниця галузевої профспілки легкої промисловості ФПУ скаржилася, 

що зараз в Україні відсутнє державне нормування виробітку, тож керівництво 

фабрик має повну свободу дій у цьому питанні: «А они ставят четвертым 

[тарифным] разрядам как первый […] Потому что как таковой, государственного 

нормирования на сегодняшний день, как таковых условий нету […] Сейчас 

каждый придумывает то, что он может придумать» (профспілковиця, 60 років). 

Одна з опитаних працівниць обурювалася: «Я лише першу операцію [з 

трьох] встигаю сама зробити норму, всі інші – ні. Чому? Хто робить ті норми, 

чому вони не співпадають з нашими можливостями? […] Раніше так же було, що 

засікали, скільки людина зробить, за скільки часу… а зараз приходить норма, а 

зробити її неможливо!» (пакувальниця, 44 роки). Відповідно, різниця між оплатою 

за різні операції часто встановлюється на розсуд керівництва фабрики, що 

додатково впливає на різницю в заробітках працівниць: «Все залежить від операції 

[на якій ти робиш], дехто має 2 тисячі, а дехто 7-8 тисяч» (швачка, 58 років).  

Як зазначали молодші працівниці, швачки, які багато років працюють на 

фабриці, також мають кращі стосунки з керівництвом і закріплюють за собою 

краще оплачувані операції: «Але ті операції, які краще оплачуються, давно 

зайняли ті, хто працює давно. Я ж не скажу: а ну посунься, я хочу це робити 

[сміється]» (швачка, 21 рік). Такий розподіл операцій між швачками з різним 

досвідом роботи на одній фабриці, а також часте неповне завантаження 

виробництва, може створювати конкуренцію між працівницями, які виконують 

однакові операції: «Почалася гризня, нас четверо, ми ділимося. Перераховуємо 

свої хвилини, ділимо. Це нервує, це не є стабільна робота. Виривати від колег 

роботу якось стидно. Не виривати – немає зарплати. У нас було таке: одна мала 

10000 зарплати, а інша 2000» (пакувальниця, 44 роки). 

Окрім цього, на багатьох фабриках підняття законодавчої мінімальної 

зарплатні супроводжувалося зміною нормування робочого часу, необхідного для 

виконання виробничих операцій: шляхом нібито підняття оплати операцій, яке 
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насправді відбувалося через злиття докупи двох існуючих операцій, що фактично 

супроводжувалося зменшенням оплати кожної окремої з них. Так описувала цю 

ситуацію одна із учасниць дослідження:  

Прошлого року вони переглядали нормативи і дуже норми підняли. Але як 

вони… Ну, рахувалося, що ніби вони збільшили розцінки, але коли от люди 

вже прозріли, подивилися – вони по дві операції поз’єднували докупи […] І 

що, наприклад, шила… Будем брати так – закльопки. Ставила ту сторону – 

вона мала 70 копійок. А що вона ставить тут і ззаді – вона має гривню 

двадцять […] То яка розцінка піднялася? Ніяка. А норму вони підняли, 

казали, що підняли тіпа на 20 відсотків, то вони [насправді] на 100 підняли. 

Тому що то й то, якщо з’єднали дві операції докупи, то яка норма? Тому 

дуже мало людей норму виконують. 

(Працівниця, 50 років) 

Іншою маніпуляцією з нормуванням може бути скорочення часу, 

необхідного на виконання певної операції, що також зробили на деяких фабриках 

після чергового підняття мінімальної зарплатні на початку 2018 року. Таку 

ситуацію описувала одна з опитаних працівниць, наголошуючи також на 

необґрунтованості і свавільності таких дій керівництва:  

І получається, як раніше – от вони там наміряли, у нас була одна затрата, я 

помню, 19.780 [секунд]. Вони ще пощитали, що це ще тоже багато. І це, що 

після коми, вони всьо убрали […] І коли почали задавати питання – за що 

нам так вони поврізали це всьо, то вони відповіли: «Подумайте, а як ви 

будете получати таку саму зарплату, як у нас, а де це відано, щоб проста 

робоча получала більше, ніж начальство?» Нам прямо це сказали. 

(Швачка, 30 років)  

Збільшення норм використовується не лише у зв’язку з підняттям 

мінімальної законодавчої зарплатні, а й щоб компенсувати нестачу персоналу на 

фабриках (див. розділ 3): «Ну зараз дуже багато звідти позвільнялося. І скажімо, 
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якщо раніше була на конвеєрі норма людей, 31 людина на один конвеєр мала бути, 

то зараз їх там 24. І процеси, відповідно, не зменшились, але норми збільшились» 

(складальниця верху взуття, 33 роки). Нормування праці також є одним із методів 

тиску керівництва на працівниць, про що детальніше буде описано нижче. 

Загалом, зважаючи, що на деяких фабриках всі опитані працівниці скаржилися на 

«нереальні» норми виробітку, можна припустити, що в нормуванні керівництво 

деяких фабрик керується радше вимогами замовника щодо швидкості процесу 

виробництва, а не реальними можливостями працівниць та потребами відтворення 

їхньої робочої сили. 

Рамки, встановлені замовниками та особливості функціонування 

глобального виробництва, також впливають на інший темпоральний аспект 

виробництва. Оскільки мова йде про брендовий одяг, який випускається 

колекціями, його виробництво характеризується піками і спадами замовлень. 

Особливо гостро ці піки і спади проявляються у виробництві сезонного одягу. 

Окрім великих понаднормових годин праці в «гарячий сезон», який часто 

припадає на літо, низка учасниць дослідження повідомляли про «примусові» 

відпустки, коли замовлень на фабриці мало. У таких випадках керівництво 

фабрики змушувало працівниць і працівників іти у відпустку, використовуючи 

частину їхньої законної річної відпустки. Тобто працівники і працівниці не могли 

брати відпустку тоді, коли хотіли чи планували її взяти. Одна із учасниць 

дослідження так висловила своє ставлення до цієї проблеми: «[Але] яка в нас 

відпустка? Якраз коли ми б хотіли відпустку, влітку, тут таке робиться [з 

терміновими замовленнями], що цілими днями сидимо. А коли не хочемо – нас 

відправляють» (швачка, 40 років). Найкритичніший вплив цього аспекту 

виробництва для відтворення робочої сили стосувався тих працівників і 

працівниць, які на момент спаду виробництва вже використали всю свою 

оплачувану річну відпустку. У кращому разі, якщо виробництво на фабриці не 

зупинялося повністю, їх переводили в інші бригади/цехи. У гіршому випадку їх 
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змушували брати відпустку за свій рахунок, що додатково знижувало їхні 

матеріальні ресурси для відтворення робочої сили: «Якщо немає замовлень, то 

йдуть всі – або по конвєєрам, або повністю вся фабрика […] Якщо в тебе немає 

відпустки і тобі треба гроші, це нікого не цікавить – ти йдеш за свій рахунок» 

(складальниця верху взуття, 33 роки).  

Додаткові ускладнення, пов’язані з сезонністю виробництва, про які 

говорили учасниці дослідження, проявляються у фактичній неможливості взяти 

відпустку влітку на деяких фабриках. Через специфіку товару, який вони 

виробляють, влітку регулярно відбувається відшив осінньої колекції, тож 

керівництво не відпускає працівниць. Така ситуація загострюється нестачею 

персоналу на фабриках, коли працівниць неможливо на кілька тижнів підмінити 

кимось іншим – особливо в умовах, коли вони вже виконують роботу кількох 

людей. На одній із фабрик це була ледь не основна проблема, яку озвучували 

учасниці дослідниць (в умовах їхньої вкрай низької можливості впливати на 

рівень зарплат, про що докладніше буде описано пізніше). Як пояснювала одна зі 

швачок, єдиний раз, коли вона та її змінниця могли взяти десять днів оплачуваної 

відпустки літом, став можливий лише через те, що вони брали відпустки по-черзі. 

Відповідно, поки одна з жінок була у відпустці, інша працювала у дві зміни:  

Це я так сиділа, працювала місяць [у дві зміни], щоб… і то, це получається, 

поїхала моя подружка, поїхала перша, і зміну я робила – оце першу чи другу 

зміну я виходила за неї робила, а потім – за себе робила. Отак ми з нею 

поїхали на море – помінятись, щоб зробити вигодно друг другу. 

(Швачка, 30 років) 

В окремому випадку працівницям давали лише два тижні оплачуваної 

відпустки, що суперечить законодавству. Щоб отримати повну відпустку, 

відповідно до законодавства, учасниця дослідження була змушена привести на 

заміну собі сторонню людину, яка ніяким чином не була оформлена на роботу, але 

виконувала її протягом відпустки працівниці: «О, я ішла у відпустку прошлого 
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року – мені треба було цілу відпустку – я за себе привела людину працювати. Так 

[…] Бо було сказано, що не підете нікуди, пока не приведете» (працівниця, 50 

років). 

Такі практики і такий тип менеджменту часу частково спричинені 

динамікою та особливостями функціонування глобальних ланцюгів постачання, а 

частково – свавіллям місцевого роботодавця. Ці ж практики прямо впливають на 

здатність робітників і робітниць визначати, передбачувати та розпоряджатися 

своїм часом поза продуктивною працею, а також частково впливають на їхні 

матеріальні ресурси для відтворення робочої сили.  

На дослідженому виробництві відбувається складна взаємодія часу праці та 

оплати праці, де загальна тенденція до понаднормових годин може збільшувати 

оплату, але нерівномірно проявляється для працівниць із різним досвідом роботи 

та кваліфікацією. Тому частина таких практик понаднормових годин праці є 

умовно добровільною стратегією збільшення матеріальних ресурсів для 

відтворення робочої сили за рахунок зменшення темпоральних ресурсів. Однак ця 

добровільність є лише умовною, оскільки в її основі лежить економічний тиск 

низької оплати праці. Інша ж частина таких практик має радше примусовий 

характер, де понаднормова праця стає новою нормою виробництва, і де 

керівництво якщо не тисне (методи тиску будуть детальніше розглянуті далі), то 

очікує від працівниць понаднормової роботи, коли цього потребує виробничий 

процес. Схожу ситуацію з піками та спадам виробництва описує О. Пінчук у 

своєму дослідженні роботи на кондитерській фабриці, яка розташована поблизу 

Москви, і також включена в глобальні ланцюги постачання. Дослідниця 

підсумовує вплив таких процесів на працівниць: «“Постійні” працівниці 

кондитерської фабрики опиняються в повній залежності від режимів роботи 

виробництва, що позбавляє їх будь-якої можливості планувати своє майбутнє і 

залишатися впевненими у своєму теперішньому» [Пинчук, 2018: с. 31]. 
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Ще один часовий аспект, який варто згадати, стосується організації 

відпочинку під час виробничого процесу. На переважній більшості досліджених 

фабрик не дотримувалися норми про годинну обідню перерву, яка зазвичай 

скорочується до 30 хвилин, а подеколи – до 20 хвилин. Необхідність швидко їсти 

кількома змінами призводила, наприклад, до своєрідної самоорганізації 

працівниць, коли кожного дня призначалася чергова людина, яка мала підготувати 

їжу – розпакувати, поставити в мікрохвильову пічку, включити електричний 

чайник. Також не на всіх фабриках існували технічні перерви, незважаючи на 

постійно сидячу чи стоячу роботу51.  

Нестача перерв, часті й довгі понаднормові години праці, робота на 

вихідних –це означає не лише скорочення темпоральних ресурсів для відтворення 

робочої сили, але в поєднанні з сидячою чи стоячою роботою також призводить до 

проблем зі здоров’ям. Типовими скаргами працівниць були хронічні болі в 

суглобах та спині. Порівнюючи організацію праці за часів Радянського Союзу та 

зараз, представниця профспілки легкої промисловості конкретно вказувала на 

нестачу перерв і руху, які в умовах сидячої роботи призводять до проблем зі 

спиною та суглобами: «Это [была] какая-то профилактика. Вот. Сейчас же этого 

нету. То есть норма-норма-норма-норма, деньги-деньги-деньги-деньги. Поэтому 

вот оно как-то на здоровье в принципе не обращается внимание» (профспілковиця, 

60 років). Також доволі часто працівниці скаржилися на шкірні та аспіраторні 

алергічні реакції, хронічний кашель, падіння зору, втрату свідомості через спеку в 

                                                           
51 До того ж працівниця взуттєвої фабрики зазначала, що через відсутність технічних перерв людям доволі 
непросто сходити в туалет. Оскільки виробництво на цій фабриці відбувається на конвеєрі, для того, щоб мати 
можливість відійти на кілька хвилин, працівниці мають зробити певний обсяг роботи наперед, і лише тоді 
відлучатися: «Ну, у принципі, сама робота на [цій фабриці] – це свого роду праця в зоні строгого режиму. Тобто ти 
не маєш під час роботи, під час процесу – процес починається, наприклад, мій був у 7:45, вже включається конвеєр 
– я не маю права… ну, я можу звісно, якщо вже там геть край, у туалет вибігти, але мені нада до цього нагнати так, 
щоб я встигла до того туалету добігти. А так, під час, я не маю права ні вийти, ні сісти, ні відійти, ні говорити 
навіть зі своїми співслужбовцями» (складальниця верху взуття, 33 роки). 
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літній період52. В окремих випадках траплялися болі в руках, якщо виконувалися 

ручні роботи53. Також одна з опитаних мала хронічні проблеми зі шкірою, які 

дерматолог пов’язував з кліщем, котрий живе в тканинах. Загалом, умови праці 

більшості учасниць дослідження можна підсумувати словами однієї з них: «Хоть 

вона і називається легка промисловість, а праця наша нелегка» (швачка, 55 років). 

Окрім конкретних проблем зі здоров’ям, значна частина опитаних відчували 

хронічну втому. Роздумуючи про довгу тривалість робочого часу, одна з учасниць 

дослідження казала: «Якби в мене було більше вільного часу? Я б спала. Я дуже 

втомлена» (швачка, 43 роки). Необхідність поєднувати роботу з понаднормовими і 

репродуктивну працю в окремих випадках призводить до регулярної депривації 

базового відпочинку. Одна з працівниць, яка була самотньою матір’ю двох дітей 

підліткового віку, розповідала, що регулярно спала менше шести-семи годин на 

день, щоб мати час на приготування їжі та інші хатні справи:  

І: А там на побут [часу] хватало? Там – їсти. То ж діти. 

Р: Це вночі ся робило.  

І: Вночі? В якій ви лягали спати? 

Р: Ну, коли в третій, коли в другій, а коли надрання. А ще як свята якісь – 

треба було щось спекти [сміється], треба було ще щось.  

(Працівниця, 50 років) 

Тож через таке виробниче навантаження у працівниць залишається мало 

темпоральних ресурсів для відтворення робочої сили і виникає проблема з 

розподілом позаробочого часу між репродуктивною працею та відпочинком, 

обидва з яких необхідні для гідного рівня відтворення робочої сили. У цьому 

розрізі проявляється вплив гендерної нерівності коли більшість репродуктивної 

                                                           
52 У випадку взуттєвої фабрики втрата свідомості траплялася набагато частіше через особливості матеріалів, з 
якими працювали жінки: «Закрите приміщення, клей, шкіра, замш. У дівчат, ну, в літній період там дівчата 
розказували, що швидка туди вмєстє з працівниками заїжджає і виїжджає» (складальниця верху взуття, 33 роки). 
53 Ручні роботи зазвичай виконуються на фінальних стадіях пошиву, коли, наприклад, потрібно вставляти металеві 
«кісточки» в бюстгальтери. 
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праці лягає на плечі жінок. Одна з опитаних розповідала: «Прийшла з роботи, 

нагріла доньці, потім годинку відпочила, ну а потім на кухні готувати – з восьмої 

до десятої вечора […] На вихідна готую довше – син приїжджає, пів неділі йде» 

(пакувальниця, 44 роки). Наявність малолітніх дітей створює додаткове 

навантаження: «Ну і скажу, що після такого тижня виснажливого – що як на 

першу зміну, утром встаєш, бігом збираєш дитину, у садочок, з садочка, 

прибираєш, їсти вариш, і на роботу, і з другої зміни приходиш […] Да, то дуже 

тяжко» (швачка, 30 років). 

У результаті, багато з учасниць дослідження не мають достатньо часу для 

відпочинку, соціального життя, не кажучи вже про саморозвиток 54 . Одна з 

учасниць дослідження розповіла: «Хотіла б трохи віддихнути, так треба, [з 

притиском] Боже, віддихнути […] Я дуже домашня, люблю в’язати, шити. Моє 

хобі – кролики. Ні, я не рву траву, чоловік рве, у мене немає часу» (швачка, 55 

років). Оскільки час на репродуктивну працю часто виділяється за рахунок часу на 

соціальне життя, розваги та відпочинок, то багатьом з опитаних доводиться 

поєднувати, наприклад, робочий час і соціальне життя: «Спілкуюся на роботі або з 

подругами по телефону» (швачка, 58 років). Інша з учасниць дослідження 

скаржилася: «Вихідний один, що того вихідного дня? Весь день на кухні за 

плитою […] Спілкування лише на роботі, більше немає часу […] Я маю 

понаднормові щодня, коли десять, коли дванадцять [годин на роботі]» (швачка, 60 

років). І навіть у цьому випадку на деяких фабриках спілкування може бути доволі 

обмежене. Оскільки керівництво часто негативно ставиться (а то й прямо 

забороняє) до розмов під час роботи, час на спілкування на цих фабриках 

зводиться виключно до обідніх перерв чи часу по дорозі додому.  

В окремих випадках, через нестачу темпоральних ресурсів для відтворення 

робочої сили, в опитаних працівниць немає іншого виходу ніж поєднувати 
                                                           
54 Можна коротко згадати теорію людського капіталу і зауважити, як у структурі соціальної нерівності (класової, 
гендерної) відбувається нерівний розподіл реальних можливостей «розвивати» індивідуальний людський капітал. 
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продуктивну і репродуктивну працю. Наприклад, одна з працівниць зізналася, що 

попри формальну сувору заборону, по суботах вона часом бере свою внучку на 

фабрику, тому що нікому доглядати дитину у вихідні дні. Окремі працівниці час 

від часу або навіть і регулярно брали роботу додому:  

Я йду на роботу на роботу на 7.30 і працюю до 16, а потім я беру роботу 

додому, пришиваю бирки і працюю вдома – і в суботу, і в неділю. Моя 

робота – моє хобі [гірка іронія], у мене немає вихідних. Моя робота – яд у 

мене в крові. Як наркотик – я вже тричі звільнялася, а потім поверталася. 

(Швачка, 49 років) 

Одна з працівниць часом долучала до цієї «домашньої» частини 

продуктивної праці дочку підліткового віку. У цій стратегії – стратегії поєднання 

роботи та репродуктивної праці – також проявляється нерівність між жінками 

старшого віку та молодшими жінками, оскільки (через типову наявність 

малолітніх дітей) перші мають додаткове навантаження репродуктивної праці. 

Екстремальні випадки поєднання ж логічно стосуються самотніх матерів, у яких 

догляд за малолітніми дітьми майже виключно лягає на них. 

Можна підсумувати, що понаднормовий робочий час прямо впливає на 

оплату праці, як і на більшості виробництв, однак на цих фабриках він регулярно 

виходять за рамки, встановлені законодавством. У результаті кількість доступних 

темпоральних ресурсів, необхідних працівницям для відтворення робочої сили, 

скорочується через часті довгі понаднормові години, до яких вони змушені 

вдаватися через організацію виробництва, економічний тиск та тиск з боку 

керівництва. Зрештою, робочий час розростається до незаконних величин і 

поглинає темпоральні ресурси: на відтворення загалом, репродуктивну працю, 

життя. У окремих випадках розмивається межа між робочим часом та часом на 

відтворення робочої сили. Оскільки для значної частини опитана необхідна 

кількість темпоральних ресурсів для відтворення робочої сили є більшою за 

середню через гендерну нерівність, ці ресурси витрачаються переважно на 



124 

 

 

репродуктивну працю, необхідну для матеріального забезпечення власного побуту 

та побуту своєї сім’ї. Це призводить до зменшення якості життя і відтворення 

їхньої власної робочої сили, оскільки навіть час на найнеобхіднішу репродуктивну 

працю часом виділяється за рахунок відмови від соціального життя, розваг та 

відпочинку. Результати оцінки темпоральних ресурсів підтверджує тенденцію, на 

яку вказувала С. Федерічі: включення в глобальні ланцюги постачання часто 

робить «вільний» час утопією [Federici, 2009]. І це зумовлено як особливостями 

функціонування глобальних ланцюгів виробництва одягу, так і гендерною 

нерівністю.  

 

2.2.3 Регуляторні інтервенції та соціальний захист як джерела 
відтворення робочої сили 

Державні регуляторні інтервенції в секторі виробництва брендового одягу є 

неоднозначними. Всі учасниці та учасники дослідження мали безстрокові трудові 

договори, але дослідження охопило лише ті фабрики, що працюють у 

формальному секторі економіки. Опитані мали законне право на соціальний 

захист та соціальні гарантії, які є невід’ємною формальною складовою офіційного 

працевлаштування в Україні. Сюди входять оплачувані лікарняні, оплачувана 

річна відпустка, відпустки по догляду за дітьми тощо. Отже в Україні немає 

такого рівня неформальності, який існує в Індії та низці інших великих країн-

виробників, де фабрики часто характеризуються кількістю устаткування, а не 

найманої праці, оскільки кількість працівників і працівниць може постійно 

змінюватися [Mezzadri, 2008].  

Однак такі формальні соціальні гарантії та захист є до певної міри 

ілюзорними на практиці. Окрім обговорених вище проблем – з «примусовими» 

відпустками та годинами праці понад встановлену законодавством норму – деякі 

працівники та працівниці були переведені на півставки після того, як законодавча 

мінімальна зарплатня була суттєво піднята у 2017 році: «[Ви] ж знаєте, яке в нас 
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гнучке законодавство. Мене перевели на чотиригодинний робочий день. Хочеш 

працюй, не хочеш – звільняйся» (працівниця на складі, 58 років). Окрім того, 

частина керівництва негативно ставилася до частих лікарняних: «Ну, з 

лікарняними там дуже важко. Там якщо декілька разів там на місяць пішов на 

лікарняний, то кажуть прямим текстом – пиши [заяву на звільнення] за власним 

бажанням» (складальниця верху взуття, 33 роки). Така ситуація склалася в однієї з 

опитаних, яка була змушена піти з роботи після тривалого лікарняного, бо, як 

сказало їй керівництво, «больные нам не надо». Ось так вона описала свою історію 

звільнення:  

Якщо розібратись чесно сказати – мене звільнили. Мене просто попросили, 

щоб я написала заяву. Тому що я, ну я не хтіла. Я собі даже не уявляла, у 

мене були плани, ну, дитина вчиться, я прийшла на роботу. Перше, між 

людьми, я все життя між людьми пропрацювала. І та робота була мені до 

душі. І я її дуже [наголошує] любила […] І я прийшла після хвороби, сказав 

мені [прочищає горло] [директор]: “Вы у нас будете работать на полставки”. 

Я кажу – ні, на півставки я не буду працювати […] Кажу – я на цілу буду 

працювати, мені треба працювати. “Ну, тогда ми вас уволим”. Я кажу – ви 

не маєте права мене звільнити. Я є інвалід другої групи, у мене є 

неповнолітня дитина. Всі ж, я тоже права знаю трошки. “Ну тогда мы вам 

сделаем условия такие, что вы сами уйдете”. Да, вони мені зробили […] 

Ніхто до мене не подзвонив, ніякої мені допомоги ніхто не дав. Вони цінять 

людей тільки тих, хто працює. Якщо вже захворіє людина – це вже не 

людина. 

(Працівниця, 50 років) 

Важливим елементом регулювання відтворення робочої сили з боку держави 

є регулювання оплати праці. Найперше, знову можна повернутися до питання 

неналежного рівня законодавчої мінімальної зарплатні, якого недостатньо навіть 

для відтворення робочої сили однієї людини. Іншим аспектом недостатнього рівня 
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регулювання оплати праці з боку держави, є розведення мінімальної тарифної 

оплати праці та мінімальної законодавчої зарплатні у 2017 році. Якщо раніше 

тарифна сітка, яка формує рівень оплати праці працівників і працівниць різних 

розрядів, була прив’язана до законодавчої мінімальної зарплатні, то зараз вона 

прив’язана до прожиткового мінімуму, що збільшує поле для маневрування у 

встановленні оплати праці роботодавцями. Разом із згаданою вище відсутністю 

державного нормування, це призводить до свавілля у встановлені тарифів оплати 

норм виробітку різних операцій. У сумі, це вможливлює описану вище ситуацію, 

коли підняття законодавчої мінімальної зарплатні частково обходиться 

керівництвом шляхом злиття виробничих операцій або через скорочення норми 

часу на їх виконання. 

Тож формальний захист і гарантії втрачають частину свого значення за 

умови відсутності або неналежної роботи механізмів, які б змушували 

дотримуватися законодавства. Їхня відсутність і неналежна робота дає змогу 

роботодавцям тиснути на працівників та працівниць, обмежуючи їхню 

індивідуальну та колективну здатність впливати на ситуацію через переговори 

(механізми такого тиску буде проаналізовано пізніше). Опитані пояснювали, що 

вони можуть добиватися поступок лише в невеликих питаннях, таких як нестача 

освітлення чи тепла, можливість час від часу піти раніше з роботи. Останнє 

залежить від керівництва на кожній окремій фабриці. На деяких фабриках людей 

без особливих проблем відпускали раніше, якщо їм потрібно було, і навіть 

практикували деяку гнучкість графіку: 

Головне, щоб наступна після мене людина мала що робити. Це ж конвеєр – 

головне, щоб наступній людині була робота. А в іншому, лишатися чи ні та в 

який день – моя справа. Я можу лишитися сьогодні, а завтра не вийти, якщо 

в наступного є робота. Можу лишитися, якщо хочу підтягнути. Хтось на 

сьому ранку приходить, а я хочу завтра на дев’яту – то сьогодні лишилася 

довше.  
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(Швачка, 42 роки)  

На окремих же фабриках піти раніше з роботи чи прийти на роботу пізніше 

було майже неможливо.  

Загалом здатність впливати на ситуацію та добиватися поступок різко 

зменшується коли питання стосуються більш суттєвих проблем, таких як зарплата, 

відпустка, понаднормові тощо. Як сказала одна з учасниць дослідження: «Нам 

[примусові відпустки] не нравиться, але що ти зробиш. Які скарги? Не 

подобається – пішла. На твоє місце завжди є багато охочих» (швачка, 40 років). До 

того ж на одній із фабрик ця слабка позиція працівниць додатково ослаблювалася 

через страх, оскільки вони вважали власника фабрики дуже впливовою людиною в 

їхньому маленькому місті:  

Было, что всей бригаде не заплатили прогрессивку. Не захотели – и не 

заплатили. Но никто не бастует. Все молчат в тряпочку. Боятся. Я не боюсь. 

Но с этого разговора ничего не будет хозяину [сарказм]. [Протестов] не 

было, все боятся. Никто ничего не просит. Если есть «выскочки», им сразу – 

«молчи». Все молчат, потому что не нравиться – за ворота. Что хозяин хочет 

– то и делает. 

(Швачка, 49 років)  

При цьому як і в питаннях незначних поступок, у важливих питаннях на 

окремих фабриках можна спостерігати більшу поступливість роботодавця, ніж на 

інших фабриках. На момент проведення дослідження, в одному випадку питання 

неможливості взяти відпустку влітку вирішувалося через аудиторів, які перевіряли 

фабрику на замовлення брендів. На іншій фабриці (зі слів представниці 

регіональної профспілки легкої промисловості), шляхом реорганізації 

виробничого процесу, було вирішене питання роботи в суботу. Як уже 

зазначалося, значна частина досліджених фабрик практикувала різні види 

щомісячних або одноразових премій, які, з іншого боку, можуть бути використані 
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як додатковий важіль тиску на працівників і працівниць через практику 

позбавлення премій. 

Вище уже було сказано про проблеми такої форми державного регулювання 

як держана інспекція з питань праці. Варто додати, що після мораторію на планові 

перевірки, який діяв у період розпалу соціально-економічної кризи, відбувається 

реорганізація цієї служби. Ця реорганізація частково спрямована на 

переформатування інспекції з контролюючого на дорадчий орган роботодавця 

[Федюк і Володько, 2018: с. 20], що загрожує його статусу інституції, яка захищає 

найману працю. Однак навіть поза процесом реформування інспекції, її діяльність 

має й інші суттєві проблеми. Основною є зосередження на документальній 

перевірці – зі слів респондентів та респонденток, державна інспекція на 

досліджених фабриках ніколи не намагалася поспілкуватися з ними, щоб виявити 

порушення. Зрештою, опитані зазвичай навіть не ідентифікують окремо перевірки 

інспекторів з питань праці як такі, що мають до них стосунок. Як зазначала одна 

працівниця, «заходять усілякі вічно з начальством – а я знаю, хто вони?» (швачка, 

64 років). До того ж такі інституційні перевірки працівниці можуть сприймати з 

відвертою іронією: «Часто [приходят]. Комиссия “державна”. Как же ее? Которая 

неподкупная? Слово забыла. Вот только была» (швачка, 49 років). 

Можливість колективних переговорів доволі обмежена не в останню чергу 

через слабку позицію профспілок в Україні. Хоча формально, згідно з 

законодавством, профспілки мають широкі повноваження, їхня діяльність у галузі 

малоефективна. Як стверджує Девід Мандель, така ситуація є типовою для 

більшості профспілок в Україні (а також Росії та Білорусі), де «переважна 

більшість профспілок […] мали лише одну стратегію: підкорятися волі 

керівництва і держави та залежати від їхньої доброти» [Mandel, 2004: p. 270]. 

Мандель інтерпретує це як відмову від класової незалежності та бачить в цьому 

одну з причин занепаду робітничого руху в цих країнах. Д. Горбач зазначає, що 

роль профспілок зменшується навіть у сфері перерозподілу монетарних і 
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немонетарних благ, пов’язаних з виробництвом – через «жорстку економію» 

(austerity) як на макрорівні, так і на рівні підприємств [Gorbach, 2019: p.43]. Це 

призводить до трансформації неформального гегемонного соціального контракту, 

за якого працівники і працівниці отримували роботу та додаткові соціальні блага в 

обмін на лояльність та відмову від боротьби за покращення умов праці та 

відтворення [там само, p. 41].  

Малоефективна діяльність профспілок в Україні, зокрема, зумовлена 

особливостями найбільшої профспілкової федерації України – ФПУ. Як 

стверджують дослідники, основними причинами неефективної діяльності ФПУ є 

особливості функціонування профспілок за часів Радянського Союзу, падіння 

членства, фактичне відсторонення профспілок від політичного процесу прийняття 

соціально-економічних рішень, а також залежність від політичної еліти [Varga, 

2010; Kubicek, 2002; Mandel, 2004]. Але варто додати, що ФПУ все-таки є 

федерацією різних галузевих профспілок, де окремі з них є відносно активні у 

відстоюванні інтересів робітників і робітниць [Dutchak, 2015]; однак, як показує 

дослідження, ці винятки не стосуються швейного сектору (діяльність профспілок 

на досліджених фабриках детально проаналізовано в розділі 3). 

Тож попри формально високий рівень державного регулювання процесу 

виробництва і переговорів, його потенційний вплив зменшується і подеколи 

нівелюється через особливості функціонування глобальних ланцюгів постачання, 

слабкі та недієві механізми забезпечення дотримання законодавства, свавілля 

керівництва і профспілки, які воно контролює. Державне регулювання створює 

відносні гарантії працевлаштування і соціальні гарантії для працівників та 

працівниць, але через колективні чи індивідуальні переговори вони можуть 

впливати лише на деякі умови, пов’язані з виробництвом, зокрема: незначні 

питання, пов’язані з часом, такі як раніше завершення роботи у виняткових 

випадках, лікарняні, поєднання продуктивної і репродуктивної праці. У той же 

час, працівники і працівниці фактично не можуть вести ефективні колективні чи 
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індивідуальні переговори щодо найважливішого ринкового джерела матеріальних 

ресурсів і впливу виробництва на темпоральні ресурси.  

 

2.3. Додаткові джерела ресурсів відтворення робочої сили та їхні 
наслідки 

 

2.3.1 Додаткові джерела матеріальних ресурсів 

У теорії Карла Маркса, яка зосереджена на заробітній платі як основному 

джерелі матеріальних ресурсів для відтворення робочої сили, інші джерела 

залишаються поза увагою. Зосереджуючись на капіталістичному способі 

виробництва, Маркс не бере до уваги той факт, що ринкова економіка може 

існувати з елементами неринкової, і що робітники та робітниці можуть добувати 

ресурси для відтворення робочої сили поза формальними капіталістичними 

ринковими відносинами. В іншому разі було б неможливо зрозуміти як 

виживають робітники і робітниці, які взяли участь у цьому дослідженні, і багато 

інших, хто отримує низькі зарплати. У той же час, М. Буравой зосереджується на 

державних інтервенціях у процес виробництва, що відповідає його фокусу на 

режимах виробництва – відтворення робочої сили не є тією проблемою, яка 

цікавить його насамперед. Але через це його інтерпретація державної підтримки 

відтворення робочої сили не включає державні інтервенції, які не є прямо 

пов’язаними з процесом виробництва. Це дослідження може вказати на джерела, 

яких бракує в марксистській теорії відтворення робочої сили, при цьому 

зберігаючи її структурний підхід. 

У низького рівня матеріальних ресурсів для відтворення, які опитані 

працівники і працівниці українського отримують з основного ринкового джерела, 

вони змушені віднайти додаткові джерела відтворення робочої сили і частково 

покладатися на них. Не всі учасники та учасниці дослідження використовували ті 

самі джерела: їхня комбінація варіюється в залежності від сімейного стану, віку, 
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здоров’я, доступу до приватної власності, особистих мереж підтримки, особистих 

стратегій тощо.  

З розглянутого вище вже можна зауважити, що вік часто є визначальним у 

відтворенні робочої сили. Адже старший вік часто означає більший досвід роботи 

в галузі та вищу кваліфікацію, а отже можливість отримати більше ресурсів з 

основного ринкового джерела відтворення: у вигляді краще оплачуваних операцій, 

більшої можливості виконувати і перевиконувати норму виробітку за менший час, 

додаткові премії. Також старший вік переважно означає, що працівницям вже не 

потрібно інтенсивно забезпечувати відтворення майбутньої робочої сили своїх 

малолітніх дітей, тож їм зазвичай потрібно менше коштів на їхнє утримання та 

менше часу на виконання репродуктивної праці. У такому разі немає гострої 

потреби в інтенсивному використанні додаткових джерел відтворення робочої 

сили. Але хоча середній вік працівників і працівниць, які взяли участь у 

дослідженні, порівняно високий, серед них було немало жінок молодшого віку, 

чиї потреби в матеріальних і темпоральних ресурсах вищі, а можливості отримати 

ці ресурси від залучення у виробництво обмежені. Варто наголосити, що нижча 

інтенсивність використання додаткових джерел відтворення робочої сили не 

означає, що їх не використовується взагалі. Всі працівники та працівниці, що 

взяли участь у дослідженні, користувалися певними комбінаціями цих додаткових 

джерел. 

Іншою вагомою характеристикою, яка визначає наявність та інтенсивність 

використання додаткових джерел відтворення робочої сили, є склад сім’ї 

працівників та працівниць. Адже сімейна підтримка є чи не головним додатковим 

джерелом матеріальних ресурсів відтворення робочої сили, а також мережею 

перерозподілу репродуктивного навантаження в деяких випадках (про що 

детальніше описано нижче). Сім’я виступає основним серед додаткових джерел 

ресурсів для відтворення робочої сили, які можна класифікувати як неформальні 

соціальні мережі. Зарплати, пенсії за віком, пенсії в зв’язку з інвалідністю та інші 
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соціальні виплати, які отримують рідні з нуклеарних, а подеколи і розширених 

сімей, стають частиною загального сімейного ресурсу для відтворення поточної та 

майбутньої робочої сили, а також для підтримки тих, хто вже не може працювати: 

«Коли я отримую зарплату, то пару раз пішла купити на всіх [4 дорослих], зразу 

на 500 гривень – і через пару раз уже грошей нема, а далі за мене купують» 

(швачка, 21 рік).  

Зважаючи на низькі зарплати працівниць швейних фабрик, не дивно, що 

найкраща ситуація з матеріальними ресурсами для відтворення робочої сили була 

в тих жінок, чиї партнери заробляли суттєво більше. Такий тип сімейного 

бюджету, який траплявся в кількох із учасниць дослідження, дозволяв не 

відчувати фінансової скрути: в одному випадку сім’я могла собі дозволити 

економний відпочинок на морі, в іншому – придбати квартиру після багатьох 

років закордонних заробітків партнера. Загалом такі сім’ї мають краще соціально-

економічне забезпечення і фінансову стабільність, адже вони можуть робити 

заощадження; останнє було недоступним для більшості опитаних. У таких 

випадках опитані жінки також усвідомлюють наскільки скрутно їм би доводилося 

без вищої зарплати партнера: «Лічно мені, якби без чоловіка, то моєї [зарплати] не 

знаю на що б хватило. Мінімальної, не знаю на що б її хватило. [Влада вважає], що 

це вполнє нормально. Хай вони так роблять. Хай вони попробують прожити на 

цей мінімум» (швачка, 30 років). Інша учасниця дослідження в схожій ситуації 

порівнювала своє становище зі становищем колег:  

Тойсть [моя зарплата] це уже було, скажем так, на такі мілкі розходи 

[сміється], як [чоловік] каже – паддєржка штанов. От. Тойсть десь щось 

протягнути там, допустім, його зарплати не вистачило, я підтримала штани 

[сміється], щоб можна було до слідуючої його зарплати протриматися […] А 

в других працівників, в принципі, да – таке було. Тої зарплати – не вспіли 

отримати її, вже її буквально там за тиждень і слєд простил. 

(Складальниця верху взуття, 33 роки) 
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Загалом у таких ситуаціях відтворюється гендерний розподіл, де чоловік є 

основним годувальником сім’ї, а жіноча зарплата виступає додатковим джерелом 

матеріальних ресурсів. І якщо це не обов’язково має безпосередній вплив на 

стосунки в конкретній сім’ї, це все-рівно відтворює соціально-економічну 

структуру, де жіноча праця дає менше матеріальних ресурсів для відтворення, 

тому що жінки в середньому працюють на гірше оплачуваних посадах і в гірше 

оплачуваних галузях економіки, а останні переважно і виступають традиційно 

«жіночими» сферами працевлаштування [Hartmann, 1979: p. 19]. Такий гендерний 

розподіл структурно зумовлений загальною тенденцією, коли погіршення умов та 

оплати праці в певній галузі призводить до того, що чоловіки покидають цю 

галузь і робочі місця заповнюються жінками [Симончук 2006: с. 40]. 

Однак загалом серед опитаних типовішими є випадки, коли сімейні 

матеріальні ресурси для відтворення робочої сили складаються з кількох зарплат, 

близьких до мінімальної, і часом додатково з пенсій, рівень яких ще нижчий за 

мінімальні зарплати: «Є я, донька, внучка. У мене пенсія за віком і зарплатня, у 

доньки пенсія за інвалідністю. Була перша група, вона лежала – тепер третя. 

Донька також іноді підробляє» (працівниця на складі, 58 років). Хоча така 

комбінація матеріальних ресурсів для відтворення робочої сили дає змогу 

відтворювати її на мінімальному рівні, цей рівень далекий від задовільного. До 

того ж склад сім’ї не завжди виступає позитивним чинником рівня відтворення 

робочої сили. Навпаки – він може бути додатковим навантаженням на наявні 

матеріальні й темпоральні ресурси, особливо якщо мова йде про єдину 

годувальницю в сім’ї, яка отримує зарплатню близько мінімальної – самотню 

матір із малолітніми дітьми, розширену сім’ю з непрацездатними. У таких 

випадках, відтворення робочої сили зазвичай найбільш проблемне, оскільки в 

кращому разі базується на матеріальних ресурсах з однієї низької зарплати та 

кількох соціальних виплат.  
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Незалежно від віку та складу сім’ї, державні джерела ресурсів виступають 

одними з найбільш поширених додаткових джерел, які дають змогу учасникам і 

учасницям дослідження компенсувати нестачу матеріальних ресурсів. Серед 

державних джерел можна виділити регуляторні, інфраструктурні та соціальний 

захист. 

Регуляторні державні джерела ресурсів для відтворення робочої сили 

забезпечує всіх учасників та учасниць дослідження оплачуваними лікарняними, 

оплачуваними річними відпустками та відпустками по догляду за дітьми. Окрім 

підтримки мінімального матеріального забезпечення під час хвороби та 

відпочинку, таке регулювання з боку держави дає додаткові темпоральні ресурси, 

які часто використовуються опитаними для отримання матеріальних ресурсів з 

інших додаткових джерел відтворення робочої сили – підробітку, присадибного 

господарства. Однак проблеми через часті лікарняні на деяких фабриках, 

неможливість взяти відпустку тоді, коли потрібно, а також відсутність будь-якої 

суттєвої оплати відпустки по догляду за дітьми (поза допологовими і 

післяпологовими місяцями), вказує на проблемні аспекти таких інтервенцій 

держави в умовах свавілля керівництва фабрик, слабкого контролю за 

дотриманням законодавства, а також через особливості функціонування 

глобальних ланцюгів постачання та низький рівень державного соціального 

забезпечення. 

Серед державних джерел соціального захисту можна назвати субсидії, 

пенсії, інші соціальні виплати. Багато з опитаних отримують субсидії на 

комунальні платежі, оскільки часом (переважно взимку) рахунки їхніх 

домогосподарств можуть сягати рівня законодавчої мінімальної зарплатні (після 

оподаткування) або і перевищувати його 55 . Іншим державним джерелом 

                                                           
55 Цікаво, що деякі з учасниць дослідження прямо говорили про суперечність цієї державної підтримки в умовах, 
коли вони працюють мінімум 40 годин на тиждень: «Навіщо мені та субсидія? Ці міфічні мінуси? Субсидія – це 
приниження. Чому я не маю такої зарплати, щоб могти собі оплатити комунальні?» (швачка, 37 років). 



135 

 

 

соціального захисту є пенсії – у разі досягнення пенсійного віку або у випадку 

інвалідності. Це додаткове джерело матеріальних ресурсів проблематизує 

державну пенсійну політику, яка призводить до того, що пенсії часто такі малі, що 

люди фактично не мають вибору і змушені далі перебувати на ринку праці задля 

виживання: «Пенсія маленька тому й працюю» (слюсар, 65 років). Інша жінка, чий 

стаж роботи в галузі сягав 48 років, пояснювала: «Але я працюю, тому що пенсія 

1300 гривень і в мене, і в чоловіка, а нам 2600 не вистачає. Ми обоє попали на час, 

коли збільшували пенсійний вік, і через це пенсія мінімальна, попри стаж» 

(швачка, 64 роки).  

Також відіграє роль непряма підтримка держави, яку можна класифікувати 

як державне інфраструктурне джерело ресурсів для відтворення. Сюди належить, 

наприклад, відносно дешевий громадський транспорт, який субсидується з 

місцевих бюджетів. Попри це, деякі працівниці могли добиратися на роботу і з 

роботи по пів години пішки в кожен бік – щоб заощадити матеріальні ресурси. 

Інша стратегія заощадження на транспорті – пересування велосипедом на невеликі 

відстані. Для тих, хто живе в сусідніх селах, витрати на дорогу можуть бути доволі 

суттєвими і сягати понад 300 гривень на місяць.  

Іншим прикладом державного інфраструктурного джерела ресурсів є 

формально безкоштовні освіта та медицина. Однак принцип безкоштовності 

освіти не поширюється на дошкільні заклади, де сім’ї мають платити за 

харчування, хоча останнє також може частково субсидуватися з місцевих 

бюджетів. Також існує неформальна практика «здавання грошей» присутня як в 

дошкільній, так і в шкільній освіті: «Нам пощастило, хороша школа, мало здаємо» 

(швачка, 37 років). У випадку ж медицини, «безкоштовність» ще більш умовна і 

стосується частіше випадків нескладних захворювань, що дає змогу уникнути 

великих матеріальних витрат. Однак навіть найпростіші захворювання вимагають 

витрат на ліки: «Недавно просто застудилася то на лікарства пішло 1500 
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[гривень]» (швачка, 55 років). У випадках же трохи складніших захворювань, 

працівники і працівниці зазвичай опиняються в скрутній фінансовій ситуації:  

Є в нас профком, щомісяця відчисляє внески! Я на больніцу просила, як 

ніща, була хвора минулого року, з легенями, то на больніцу пішло 10000 

гривень за 10 днів, одна ампула 200 гривень коштувала, так мені в профкомі 

дали 300 гривень помощі. 

(Швачка, 35 років) 

Скрутне матеріальне становище часом змушує опитаних відкладати 

необхідне серйозне лікування або і відмовлятися від нього, не маючи 

матеріальних ресурсів чи не бажаючи обтяжувати витратами рідних: «Мені 

потрібна операція, а грошей нема. Діти змовляються, але я не хочу, щоб вони на 

мене витрачали гроші» (швачка, 65 років). Зважаючи на витрати на ліки, на 

неформальну оплату медичних послуг, на відсутність понаднормової оплати та 

премій під час лікарняних, а також на можливе незадоволення з боку роботодавця, 

частина з опитаних стверджувала, що намагаються брати лікарняну відпустку 

якомога рідше. Це може означати нехтування здоров’ям, коли люди продовжують 

ходити на фабрику попри погане самопочуття, а також повернення до роботи за 

першої ж нагоди. Зокрема, в описаному вище випадку, коли працівниця серйозно 

порізала руку під час кількамісячної роботи у дві зміни, вона вже за кілька днів 

повернулася на робоче місце, офіційно перебуваючи в лікарняній відпустці. 

Також більшість опитаних мали свої власні помешкання, тож їм не 

доводилося витрачати гроші на оренду. Це також можна класифікувати як вид 

державного інфраструктурного джерела ресурсів для відтворення робочої сили в 

радянський період. Однак така ретроспективна інфраструктурна недоступна 

молодшим працівницям, які, у кращому разі, мають доступ лише до фабричних 

гуртожитків. Вона також створює умови для проживання розширеними сім’ями, 

що, з одного боку, може забезпечувати додаткові матеріальні та темпоральні 
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ресурси для відтворення, але з іншого – може збільшувати потреби, а також 

обмежувати самостійність молодих людей та їхніх сімей. 

Поза сімейною підтримкою, а також поза державними інтервенціями, 

присадибне господарство є одним із найпоширеніших додаткових джерел 

відтворення робочої сили опитаних, яке можна класифікувати як 

самовиробництво продукції. Важливість цього джерела з гіркою іронією 

відзначила одна із учасниць дослідження: «Кожна має городи, городи золоті» 

(швачка, 60 років). Робітники і робітниці використовують продукти з власних 

господарств (як городів, так і тваринництва) щоб забезпечити краще харчування 

поза ринковими відносинами: «Господарство дуже допомагає. Якби ми купували, 

що вдома вирощуємо... Якби я м’ясо купляла, я б зуби на полку положила. Купую 

крупи і солодощі дітям» (швачка, 40 років). Це також дає змогу заощадити 

обмежені матеріальні ресурси для тих потреб, які важко задовільнити поза 

ринковими відносинами. 

Однак це джерело відтворення робочої сили вимагає важкої фізичної праці й 

значних темпоральних ресурсів, що, скоріш за все, позначається як на 

втомлюваності, так і на фізичному здоров’ї. Більшість опитаних, які 

використовують це джерело відтворення робочої сили, змушені працювати на 

городі та доглядати за худобою в обмежений вільний час, впродовж вихідних та 

щорічних відпусток, тоді як інші взагалі не мають на це часу і відповідна робота 

виконується іншими членами сім’ї: «Є город, з городу [продукти беремо]. Але я не 

працюю, у мене немає часу, чоловік працює на городі» (швачка, 49 років). До того 

ж, через неможливість розпоряджатися часом відпустки на власний розсуд, на 

деяких фабриках у працівниць виникають проблеми з виділенням часу на 

присадибне господарство:  

Я ж кажу – це тільки одне, що нас всіх не влаштовує – що [відпустка] 

осінню. Як ми казали – якщо от оцей період, коли дуже жарко, липень там, 

кінець липня початок серпня, чи як воно припадає – дайте дві неділі літом 
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нам і дві неділі осінню. І ми всі будемо довольні й щасливі, і ви – всі будуть 

довольні й щасливі. Якраз всі люди, які захочуть поїхати відпочити, кому 

треба там картошку помогти на городах батькам викопати, і всьо – оце всьо, 

шо ми хочемо від них. У нас тільки начинається оцей огородній сезон, й у 

всіх на роботі получаються проблєми. 

(Швачка, 30 років)   

У будь-якому разі, самовиробництво як джерело відтворення робочої сили 

створює додатковий негативний вплив на якість життя робітників і робітниць, їхні 

темпоральні ресурси, здоров’я та енергію.  

Окрім сім’ї, серед неформальних соціальних мереж як додаткового джерела 

матеріальних ресурсів для відтворення виступають також особисті зв’язки поза 

домогосподарством: родичі, друзі, знайомі. Опитані могли отримувати як грошові, 

так і негрошові матеріальні ресурси з цих розширених особистих мереж. 

Наприклад, деякі робітниці, які не мають власних городів чи худоби, мають 

рідних із сільської місцевості, які діляться сільськогосподарською продукцією з 

власних господарств, часто в обмін на ситуативну допомогу в їх вирощуванні: 

«Мені помагають продуктами батьки, з города. Ми вже говорили, щоб не садити 

города, я не працюю на городі, батьки [працюють], але не виходить. Батьки 

помагають овочами» (швачка, 37 років). В окремих випадках родичі (наприклад, 

батьки) можуть підтримувати грошима, переважно молодих працівниць: «Батьки 

допомагають із села і грішми, і продуктами. Як буде далі, я поки що не думала. 

Ясно, що коли мені буде тридцять, то не будуть допомагати... на жаль [сміється]» 

(швачка, 18 років). Деякі працівники і працівниці позичають у колег, родичів чи 

просто знайомих невеликі суми грошей до наступної зарплатні або ж більші суми 

у випадку великих (часто непередбачуваних) витрат. В окремих випадках опитані 

навіть могли купувати продукти через неформальний кредит:  

Спасає те, що в магазинах знакомі пишуть на хрестик продукти. Я ось 

сьогодні получила зарплату, то йду по магазинах віддаю борги. [Ми 
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заходимо в магазин «Продукти», за прилавком чоловік-продавець, жінка 

каже йому] Ви десь думаєте, що я вообще совість потєряла, не приходжу… 

(Швачка, 49 років) 

Кредити в банках, які можна віднести до додаткового ринкового 

формального джерела матеріальних ресурсів, зазвичай використовуються у 

випадках відносно великих планових витрат (таких як ремонт, покупка меблів чи 

побутової техніки) або ж у випадках незапланованих і термінових витрат, зазвичай 

пов’язаних зі здоров’ям працівників та працівниць чи їхніх рідних. І навіть у таких 

ситуаціях люди намагаються не брати кредити у фінансових інституціях. 

Натомість, наприклад, вони можуть брати їх на власному підприємстві: 

«Начальство дає тим, хто давно працює, безвідсоткові кредити – наприклад, 

холодильник чи пральну машину купити» (швачка, 55 років). В окремих випадках 

кредитуванням займається профспілка: «Профспілка є, якщо допомогу якусь 

виписати, то помагають, можна ссуду навіть отримати» (швачка, 49 років). Вибір 

на користь кредитування на підприємстві чи через профспілку очевидно 

пов’язаний із тим, що такі кредити безвідсоткові. Однак навіть безвідсоткове 

кредитування в якості додаткового ринкового джерела ресурсів для відтворення 

робочої сили може призводити до подальшої фінансової незахищеності і 

виступати додатковим механізмом контролю з боку роботодавця.  

Останнім вагомим додатковим джерелом відтворення робочої сили, до якого 

вдавалися опитані, є підробіток; його можна класифікувати як додаткове ринкове 

неформальне джерело матеріальних ресурсів. Зважаючи, що більшість учасниць 

дослідження є швачками, їхній підробіток переважно стосувався того ж таки 

шиття чи ремонту одягу: «Скажу чесно, у мене є підробіток нелегальний, шию 

вдома. Мнє не жалко труда свого, я не нероба, але в нас дуже трудно жєнщіні 

обєспечувати дітей самій» (швачка, 37 років). Деякі з опитаних намагалися 

поєднувати підробіток з основною роботою, щоб заощадити час. Однак така 

практика не віталася роботодавцями, хоч вони і можуть поблажливо ставитися до 
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використання обладнання фабрики в післяробочий час. Переважно пошив та 

ремонт одягу відбувається в позаробочий час – у стінах фабрики, чи поза ними. В 

одному випадку працівниці налагодили мережу індивідуального пошиття в стінах 

фабрики, коли кілька працівниць кооперується для виконання одного замовлення: 

та, що працює в закрійному цеху, робить викрійки, інші ж використовують 

устаткування швейних цехів для шиття. Окрім цього, одна з учасниць дослідження 

розповідала, що коли фабрика відправляла людей у кількатижневу відпустку через 

малу кількість замовлень, деякі могли неофіційно влаштуватися на підробіток в 

ательє, де працювали їхні знайомі, щоб не втрачати гроші за період відпустки, яка 

могла бути і за їхній власний рахунок. Однак, зважаючи на велике часове 

навантаження на роботі, не у всіх працівниць вистачало сил та бажання шити ще і 

вдома, особливо в періоди довгих понаднормових годин праці: «Я дуже втомлена. 

Якщо щоб вшити замок за 20-30 гривень, то що – це гроші? Я працюю на день 12 

годин, бо є робота, тому працюємо, зарплата від виробітка. Деколи в суботу 

працюю, бувало […] Раніше брала додому підробіток, тепер не беру» (швачка, 43 

роки). 

В інших окремих випадках жінки підробляли виконанням робіт, які не 

пов’язані з шиттям чи ремонтом одягу – надаючи косметичні чи манікюрні 

послуги вдома, продаючи знайомим продукти з власного городу, готуючи їжу чи 

кондитерські вироби на замовлення:  

Я взагалі кухар за освітою, і дуже це люблю. Навіть як би не наробилася, 

раненько встаю і готую. Це моє життя. Я і зараз багато для людей готую на 

замовлення – кому на бенкет треба, кому на весілля, мені багато замовляють. 

А сюди пішла, бо запропонували – не хочеш піти прибиральницею? А я і 

прибирати люблю. Більше заробляю як кухар, але там нерівномірно – є 

сезони, коли тільки встигай, а є, коли нічого. А тут стабільно. 

(Прибиральниця, 58 років) 
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У контексті підробітку цікавою є позиція деяких дослідників [наприклад, 

Webster, 1984; Denning, 2010], які наголошують на дуалізмі формальної та 

неформальної економіки, де остання є вигідною для роботодавців, оскільки 

зайнятість у неформальному секторі підтримує виживання резервної армії праці та 

знижує вартість відтворення робочої сили. У концептуальних рамках цього 

дослідження, проблемність підробітку як додаткового ринкового джерела 

відтворення робочої сили така ж, як у присадибному господарстві – додаткове 

фізичне навантаження та витрата темпоральних ресурсів. Окрім цього, додаткові 

підробітки часто нестабільні й доступні переважно для мешканок більших міст, де 

більший локальний попит на різноманітні товари та послуги.  

Більшість опитаних поєднували різні додаткові джерела відтворення робочої 

сили в залежності від обставин:  

Є город, чотири сотки під домом, але картоплі з них на зиму не вистачає 

[сміється]. Як виживаємо? Сама не знаю. Там позичили, з зарплатні віддали. 

І так постійно. Дуже виручають батьки з села. Постійно передають їжу. І 

крьостна моя теж допомагає, з села. 

(Підсобна працівниця, 38 років) 

У цій цитаті зображено комбінацію таких додаткових джерел ресурсів, як 

самовиробництво для отримання матеріальних негрошових ресурсів, а також 

неформальні соціальні мережі – для отримання матеріальних грошових та 

матеріальних негрошових ресурсів.  

Незважаючи на всі ці додаткові джерела відтворення робочої сили, 

більшість працівників і працівниць змушені жити в режимі суворої економії. Деякі 

змушені заощаджувати навіть на їжі, купуючи найпростіші продукти, 

намагаючись забезпечити трохи краще харчування для дітей. Багато з опитаних 

могли собі дозволити купувати лише вживаний одяг та взуття або ж були змушені 

купувати їх якомога рідше. Значна частина з них не мали доступу до тих видів 
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розваг і відпочинку, які пов’язані з грошовими витратами, а також не могли 

робити заощадження.  

 

2.3.2 Додаткові джерела темпоральних ресурсів 

Як зазначалося вище, основу відтворення робочої сили складають не лише 

матеріальні ресурси, такі як гроші та товари, але і темпоральні ресурси, необхідні 

як для належного рівня відтворення робочої сили через відпочинок, так і для 

виконання репродуктивної праці – приготування їжі, догляд за дітьми тощо.  

Аналіз темпоральних ресурсів опитаних працівників і працівниць дозволяє 

зробити висновок, що понаднормові години праці є основною, але не єдиною 

проблемою. Зокрема, деякі додаткові джерела відтворення робочої сили, як от 

присадибне господарство та підробіток, створюють додатковий тиск на 

темпоральні ресурси. З іншого боку, існує декілька джерел, які дозволяють якщо 

не збільшувати, то перерозподіляти темпоральні ресурси працівників і працівниць. 

Наприклад, репродуктивну працю, як і роботу на присадибних господарствах, 

можна делегувати іншим родичам, котрі мешкають у домогосподарстві або ж є 

частиною ширших мереж підтримки – партнери, батьки, старші діти, тітки тощо. 

Зрідка трапляються ситуації, коли частину репродуктивної праці делегують навіть 

сусідам. Переважно це стосується самотніх матерів з малолітніми дітьми, з якими 

сусіди можуть посидіти, чи відвести в дошкільний заклад, якщо графік фабрики не 

співпадає з графіком роботи цих закладів:  

І: А от оці жінки, які ви казали, що самотні матері були? То ви не знаєте, як 

вони з [відведенням у садок] справлялись? 

Р: На сусідів. Де в кого сусіди заводили дітей. Ну, бабушкі-дєдушкі десь там 

колись бувало підключались. А бувало таке, що діти самі вдома сиділи 

[чуть старші] […] Мама вже в цьому… у телефонному режимі уже цю 

дитину в школу відправляла. 

(Складальниця верху взуття, 33 роки) 
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Тож неформальні соціальні мережі виступають додатковим джерелом не 

лише матеріальних, а й темпоральних ресурсів для відтворення. У рамках цих 

мереж існують стратегії перерозподілу темпоральних ресурсів. В окремих 

випадках працівниці поєднують догляд за дітьми з роботою на фабриці чи 

підробітком: 

Р: В субботу работаю с внучкой. Она будет тихонько сидеть. 

И: Но ведь объявление висит, что с детьми на фабрику нельзя. 

Р: [смеется] Можно, под ответственность мастера. Договариваемся. 

(Швачка, 49 років) 

Індивідуальні перемовини є також шляхом для ситуативного отримання 

додаткових темпоральних ресурсів: на деяких фабриках працівники і працівниці 

можуть час від часу відпрошуватися з роботи раніше, якщо цього вимагають певні 

зобов’язання репродуктивної праці, які немає кому делегувати: «Завжди можна 

відпроситися на годину-дві, якщо треба. З начальством завжди можна домовитися 

[про це]» (слюсар, 65 років). З іншого боку, на одній із досліджених фабрик 

відпроситися під час роботи було проблемно навіть у зв’язку з важливою 

потребою: «Якщо ти десь відпрошувалась, ну от, наприклад, мені потрібно було 

там до лікаря […] То коли я відпрошувалась до лікаря, я писала заяву за власним 

рахунком. Навіть на півгодини мені потрібно було відпустку за власним рахунком 

писати» (складальниця верху взуття, 33 роки). Причиною такої практики, скоріш 

за все, була погодинна оплата праці, яка практикувалася для основного персоналу 

лише на цій єдиній з усіх досліджених фабрик. 

Однак найважливішим додатковими джерелами темпоральних ресурсів є 

державні регуляторні та інфраструктурні джерела. З одного боку, держава 

систематично не справляється зі своєю основною функцією ефективних 

інтервенцій у розподіл темпоральних ресурсів між виробництвом та відтворенням 

– з контролем за обмеженням робочого часу відповідно до законодавства, 

встановленням такої мінімальної оплати праці, яка б могла забезпечити гідний 
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рівень відтворення робочої сили працівників, працівниць та їхніх сімей, щоб їм не 

потрібно було витрачати час на понаднормову працю та додаткові джерела 

матеріальних ресурсів для відтворення робочої сили. З іншого боку, саме 

державний (центральний та місцеві) бюджет забезпечує відносно дешевий доступ 

до репродуктивної інфраструктури – дошкільних та шкільних закладів освіти, які 

перебирають на себе значну частину репродуктивної праці. Саме державне 

регулювання все-таки дає змогу більшості опитаних працівниць користуватися 

оплачуваними лікарняними (зокрема у зв’язку зі здоров’ям дітей) та річними 

відпустками.  

Можна підсумувати, що варіантів додаткових джерел темпоральних 

ресурсів відтворення, доступних працівникам і працівницям, суттєво менше, ніж 

варіантів додаткових джерел матеріальних ресурсів. Додаткові джерела 

темпоральних ресурсів радше дозволяють опитаним працівницям зводити кінці з 

кінцями, балансуючи між роботою, репродуктивною працею, підробітками та 

присадибним господарством. І лише в окремих випадках, зумовлених інтенсивною 

матеріальною чи темпоральною підтримкою в межах домогосподарств, мова може 

йти про достатній час на відпочинок, розваги чи соціальне життя. Це зумовлено як 

описаними вище структурними чинниками, так і унікальністю темпорального 

ресурсу, особливість якого в тому, що його неможливо накопичувати понад доволі 

обмежену кількість. 

 

Висновки до розділу 2 

 

Включення української швейної галузі до глобальних ланцюгів постачання 

західних брендів розпочалося з розпадом Радянського Союзу та для багатьох 

підприємств стало шляхом уникнення банкрутства. Однак, як показано в цьому 

розділі, таке включення означає, що логіка та структура функціонування 

глобальних ланцюгів постачання тепер мають вплив на роботу галузі, зокрема на 
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забезпечення працівників і працівниць матеріальними та темпоральними 

ресурсами для відтворення робочої сили.  

Дослідження дозволяє зробити висновок, що українські швейні фабрики 

займають одну з найнижчих ланок виробництва у фрагментованому глобальному 

ланцюгу постачання брендового одягу, виступаючи постачальниками, а подеколи 

– підрядниками постачальників транснаціональних корпорацій. Це негативно 

впливає на наявність ресурсів для відтворення робочої сили працівників і 

працівниць у висококонкурентній глобальній галузі виробництва одягу. Окрім 

цього, замовлення, а отже і прибутки вітчизняних швейних фабрик та зарплати 

їхніх працівників і працівниць, залежать від коливань попиту на глобальному 

ринку, зумовлених глобальними кризовими явищами. Так глобальна фінансова 

криза призвела до суттєвого падіння попиту на брендовий одяг, що вплинуло на 

українську швейну галузь. 

Продемонстровано як на рівні країни умови відтворення робочої сили 

залежать від локальної соціально-економічної динаміки та державної соціально-

економічної політики, яка провадиться у відповідь на цю динаміку. В умовах 

макроекономічної кризи, яка почалася у 2014 році, значні темпи інфляції, 

знецінення соціальної підтримки, державна політика «замороження» мінімальної 

зарплатні та прожиткового мінімуму, подальша неналежна індексація 

прожиткового мінімуму, встановлення мораторію на перевірки інспекції з питань 

праці тощо, призвели до погіршення умов відтворення робочої сили в країні, 

зокрема у швейному секторі. Однак включення в глобальні ланцюги постачання 

деякою мірою пом’якшило негативні кризові явища для швейних фабрик та їхніх 

працівників і працівниць. Знецінення зарплат у галузі було не таким великим, а 

їхній ріст відновився швидше, ніж у середньому по економіці. Не зважаючи на це, 

зарплати у швейному секторі були і залишилися найнижчими у промисловості. 

Важливу роль на національному рівні також відіграє висока частка тіньової 

економіки, характерна для України, і проблеми з контролем за дотриманням 
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законодавства: навіть у формальному секторі переважна більшість виробництва 

відбувається з численними порушеннями. 

Виявлено, що український швейний сектор, який виробляє одяг для західних 

брендів, не є стратегічним для національної економіки – якщо оцінювати його 

внесок у промислове виробництво та експорт. Це частково спричинене 

особливостями функціонування глобальних ланцюги постачання одягу, які 

характеризуються незбалансованим розподілом «доданої вартості» (value added), 

лише незначна частка якої припадає на етап виробництва та, відповідно, 

залишається в Україні. Також виявлено, що для зайнятості та виробничих 

потужностей швейного сектору характерна тенденція до реорганізації шляхом 

скорочення кількості підприємств та поширення фізичних осіб-підприємців, що 

може означати як зменшення надходження від галузі до бюджету, так і додаткову 

незахищеність працівників і працівниць.  

Розглянувши особливості досліджених фабрик, підсумовано, що 

індустріальне призначення їхніх будівель певною мірою знижує ризики 

масштабних нещасних випадків, а просторові характеристики найманої праці 

зменшують вразливість, яка не посилюється ідентичністю, походженням і 

розривом зі спільнотою. Непоширеність компактного проживання робітників і 

робітниць також обмежує просторові практики прямого і непрямого нагляду та 

контролю. 

Результати дослідження дали змогу охарактеризувати забезпечення 

опитаних працівників і працівниць як матеріальними, так і темпоральними 

ресурсами для відтворення, як незадовільне. Оплата праці на фабриках є суттєво 

меншою за мінімальну гідну оплату, а отже зарплатня як основне ринкове джерело 

матеріальних ресурсів для відтворення робочої сили є недостатньою; залучення у 

виробництво суттєво обмежує темпоральні ресурси. Це пов’язано з особливостями 

функціонування глобальних ланцюгів постачання, слабкими механізмами 

контролю за дотриманням законодавства, свавіллям керівництва та бездіяльністю 
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профспілок, які переважно контролюються керівним персоналом досліджених 

фабрик. Нестача матеріальних і темпоральних ресурсів має суттєві негативні 

наслідки для відтворення робочої сили та якості життя працівників і працівниць: 

деякі з опитаних змушені максимально скорочувати витрати навіть на 

найнеобхідніше, тоді як розваги, відпочинок чи відпустки, пов’язані з грошовими 

витратами, є недосяжними для багатьох із них. Вказано на негативний вплив 

гендерної нерівності на відтворення робочої сили опитаних. Оскільки переважну 

більшість з них становлять жінки, їм доводиться намагатися впоратися з гендерно 

зумовленим великим навантаження репродуктивної праці за рахунок таких 

важливих аспектів відтворення робочої сили як розваги/відпочинок і соціальне 

життя. 

Дослідження дало змогу окреслити та систематизувати додаткові джерела 

матеріальних і темпоральних ресурсів, які працівники та працівниці 

використовують у таких умовах. Окрім зарплати, опитані користуються іншими 

формальними ринковими джерелами (позики в банках), а також неформальними 

ринковими джерелами (зокрема підробітками). Велику роль відіграють державні 

джерела, серед яких виділено регуляторні джерела (законодавство у сфері праці), 

інфраструктурні джерела (державна інфраструктура підтримки репродуктивної 

праці) та державний соціальний захист (соціальні виплати). У якості додаткових 

джерел працівники і працівниці також використовують соціальні мережі: як 

формальні соціальні мережі (зокрема профспілки, релігійні громади), так і 

неформальні (родина, друзі, знайомі). Останньою виділеною категорією 

додаткових джерел ресурсів є самовиробництво харчової та нехарчової продукції.  

Окремо уточнено, як стать, вік та склад сім’ї впливають на умови 

відтворення робочої сили. Найперше, в умовах гендерної нерівності, жінки 

потребують більше темпоральних ресурсів через нерівний розподіл 

репродуктивної праці. Вік, у поєднанні з сімейним станом, коли жінки типово 

мають малолітніх дітей у складі домогосподарства, збільшує їхні потреби як у 
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матеріальних, так і в темпоральних ресурсах. З іншого боку, старший вік зазвичай 

означає кращу кваліфікацію та більший доступ до темпоральних ресурсів, які 

можна конвертувати в матеріальні ресурси, вдаючись або до понаднормових годин 

праці або ж використовуючи додаткові джерела ресурсів (зокрема 

самовиробництва). Склад сім’ї може мати як позитивний, так і негативний вплив 

на відтворення робочої сили, адже від нього залежать як потреби у матеріальних 

та темпоральних ресурсах, так і особливості додаткових джерел ресурсів (зокрема 

неформальних соціальних мереж). 

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 

працівників і працівниць, посилюють їхню фінансову нестабільність та залежність 

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. 
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РОЗДІЛ 3. 
СТРУКТУРНІ ЧИННИКИ АГЕНТНОСТІ ТА КОНТРОЛЮ У 

ВІДТВОРЕННІ РОБОЧОЇ СИЛИ 

 

У цьому розділі проаналізовано структурні чинники агентності та контролю 

у відтворенні робочої сили опитаних працівників і працівниць. Зокрема 

продемонстровано, які характеристики ринку праці, особливості функціонування 

глобальних ланцюгів постачання та характеристики місцевих профспілок 

визначають їхню впливовість у перемовинах, а отже і здатність впливати на умови 

відтворення робочої сили. Виявлено значення соціально-демографічних 

характеристик працівників і працівниць, їхньої поінформованості про місце в 

глобальному ланцюгу, а також стратегічності галузі для впливовості в 

перемовинах. Розглянуто як виявлені чинники зумовлюють прояви агентності та 

контролю на досліджених підприємствах.  

 

3.1. Характеристики ринку праці та значення соціально-демографічних 
характеристик працівників і працівниць для впливовості в перемовинах на 
ринку праці 

 

Незважаючи на складні умови і низьку оплату праці, у швейній 

промисловості майже не відбувалося протестів за останні роки [Дутчак, 2016; 

Dutchak, 2018a] (виявлені винятки будуть описані нижче). Також (як було згадано 

в попередньому розділі), робітники і робітниці фактично не можуть добитися 

суттєвого прогресу у вирішенні багатьох проблем через переговори чи скарги. 

Серед тих проблем, які працівниці різних фабрик могли вирішити шляхом 

індивідуальних чи колективних переговорів, були проблеми з опаленням, світлом, 

умовами проживання в гуртожитку, (в одному випадку) деякий прогрес у 

можливості брати частину відпустки літом, деяка гнучкість робочого часу: 



150 

 

 

можливість посувати робочий графік на півгодини-годину, можливість час від 

часу відпрошуватися раніше. Однак працівники і працівниці фактично не мають 

важелів впливу в питаннях оплати праці, простоїв (коли вони змушені йти у 

відпустки, часом за свій рахунок), нормуванні виробництва, а на багатьох 

фабриках – і в питанні понаднормових годин. До того ж опитані не змогли 

пригадати жодної вдалої спроби самоорганізації на своїх підприємствах. Далі буде 

виокремлено фактори, які визначають їхню впливовість у перемовинах і 

характеризують режим контролю в українській швейній промисловості.  

Насамперед, робітнича впливовість у перемовинах на ринку праці 

суперечлива. З одного боку, її можна вважати низькою. Із майже 10% безробітних 

і 22% працівників і працівниць у тіньовій економіці, де умови, захищеність, 

безпека і (можливо) оплата праці ще гірші, люди бояться втратити роботу – як 

показують дані дослідження 2013 року відділу економічної соціології Інституту 

соціології НАН України та центру SOCIS, втрата роботи є одним із найбільших 

страхів робітників і робітниць в Україні [Арсеенко, Петрушина, 2017: с. 130; 

Николаенко, 2017а: с. 246], який закріплюється їхнім досвідом – 41% респондентів 

або членів їхніх сімей мали досвід безробіття за останні два роки [Смакота, 2017: 

с. 174]. При цьому більшість (51%) українських громадян у 2014 році негативно 

оцінювали гарантії зайнятості та забезпечення роботою [там само]. У результаті, 

виникає ситуація, коли «більшість людей, котрі задоволені своєю роботою, 

задоволені радше її наявністю, ніж умовами праці і її оплатою» [Буткалюк, 2010: 

с. 147].  

Зважаючи на систему соціального захисту та гарантій, не можна 

стверджувати, що процес виробництва і відтворення робочої сили об’єднані в 

цьому секторі, як у деспотичному режимі виробництва, концептуалізованому 

М. Буравим. Адже державна підтримка відтворення робочої сили формально існує 

і певний її рівень втілюється на практиці. Але з нею пов’язані дві великі проблеми, 

які мають негативні наслідки для робітничої впливовості на ринку праці. 
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Насамперед, низькі зарплати виливаються в низький рівень відрахувань на 

соціальне забезпечення, яке додатково знецінилося на тлі економічної кризи. 

Подвійна бухгалтерія, яка практикується на деяких фабриках, додатково зменшує 

рівень соціального забезпечення. По-друге, високий рівень тіньової економіки 

призводить до того, що робітники і робітниці бояться втратити своє місце роботи 

на фабриці, де їм забезпечується офіційний і безстроковий трудовий договір з 

відповідним соціальним пакетом, яким би малим він не був:  

Я того і перейшла на цю роботу, що мені від дверей до дверей сім хвилин 

пішки. І ще тому, що тут повний соцпакет, 24 дні оплачуваної відпустки, і 

стаж нормальний іде. Бо раніше працювала на приватному підприємстві, то 

там стаж тільки одна четверта йшов. А тут повний [стаж] і все по трудовій, з 

повним соцпакетом. 

(Швачка, 42 роки) 

Тож загалом, навіть на тлі низького рівня реального соціального 

забезпечення, частина опитаних працівників і працівниць (особливо старшого 

віку) тримаються за свою роботу, адже бояться залишитися без неї і/або перейти в 

тіньову зайнятість, тобто втратити певну стабільність (хоч і низької) матеріальної 

забезпеченості, соціальні гарантій.  

Це частково підтверджується і досвідом кількох учасниць дослідження, які 

пробували інше працевлаштування у своєму населеному пункті. Зрештою їх не 

влаштовували або оплата, або умови, або незахищеність робочого місця – і вони 

поверталися/наймалися на фабрику. Деякі опитані наголошували, що попри погані 

умови праці й низьку зарплату, це найкраща робота, яку вони можуть знайти у 

своєму населеному пункті – особливо якщо мова йде про невеликий населений 

пункт і про жінок старшого віку:  

Вона називається легка промисловість, але так тяжко. Платять мало. Якби ж 

нормально платили. Але швачка куди подінеться, крім фабрики? Хіба 
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ательє? Але чи будуть замовлення? І чи завжди? Так не розвернешся. На 

фабриці, як-не-як, постійна зарплата. 

(Працівниця на складі, 58 років) 

Принаймні на фабриці вони мають стабільну зарплатню та соціальний 

пакет: оплачувані лікарняні, оплачувану відпустку, виплати по безробіттю (у 

випадку втрати роботи) і пенсійний стаж. Одна з учасниць дослідження так 

описала свій досвід альтернативного працевлаштування: «Але я цю роботу ціную 

[…] Я влаштувалася по вихідних у [назва кафе] тут у центрі. Там з шостої вечора 

до другої ночі, за вісім годин платять 120 гривень, за дванадцять годин 170 

гривень. Але то така робота, що ні хвилину не присісти» (працівниця на складі, 58 

років). 

Більш того, робота на фабриці не завжди вимагає високої кваліфікації. Хоча 

досвід цінується а відповідна освіта є бажаною, деякі фабрики набирають людей 

без будь-якої відповідної освіти і навчають їх протягом двох-трьох місяців, після 

яких вони можуть виконувати певну роботу. Безперечно, в основному ця робота 

буде оплачуватися на мінімальному рівні. Окрім того, існують так звані «ручні» 

або «підсобні» роботи, які не вимагають відповідної освіти. Іншими словами, на 

перший погляд, альтернативні можливості працевлаштування для учасниць та 

учасників дослідження є доволі обмеженими, а частину працівників і працівниць 

можна відносно легко замінити. Останнє враження часто підтримується деякими 

роботодавцями, які у випадку будь-якого конфлікту нагадують, що незгодні 

можуть просто звільнятися, якщо їх щось не влаштовує, бо є багато бажаючих на 

це робоче місце: «Які там конфлікти? Всім грошей не вистачає, але всі сидять. 

Кажу ж, не подобається щось – на твоє місце завжди є багато кого взяти» (швачка, 

40 років).  

Однак видається, що така позиція керівництва суперечить реальності 

фабрик, яка вимальовується на основі матеріалів дослідження. На відміну від 

некваліфікованого персоналу, як от прибиральниць чи «підсобних» працівниць, 
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швачок не так легко замінити. Кваліфікація швачок все-таки має певне значення – 

як для їхньої продуктивності, так і для їхніх ресурсів для відтворення робочої сили 

(що було проаналізовано в розділі 2). Як зазначала одна з учасниць дослідження, 

керівництво часом відкрито говорить, що їхній цех тримається на кількох старших 

жінках (зокрема на працюючих пенсіонерках), що залишаються на фабриці.  

Тож для швачок із кількома десятиліттями досвіду складається двояка 

ситуація. З одного боку, через вік та (часом) стан здоров’я, вони мають обмежені 

можливості знайти іншу, кращу роботу. З іншого боку, у них переважно 

налагоджені стосунки з керівництвом – чи не найперше через їхнє значення для 

виробництва, що спонукає керівництво всіляко підтримувати «лояльність» цих 

працівниць. У результаті, швачки з кількома десятиліттями досвіду мають кращі 

умови відтворення робочої сили: вони закріплені за краще оплачуваними 

операціями, у них висока продуктивність, через яку вони не змушені залишатися 

понаднормово для виконання своєї норми, вони можуть суттєво перевищувати 

свою норму навіть під час стандартних робочих годин, не кажучи вже про 

випадки, коли вони беруть понаднормові; їм, насамкінець, легше брати 

понаднормові, оскільки вони мають меншу потребу в темпоральних ресурсах для 

відтворення (через типово менше навантаження репродуктивної праці). На деяких 

фабриках така продуктивність винагороджується – у формі додаткової оплати 

перевищеної норми виробітку або у вигляді премій, які можуть варіюватися від 10 

до 100%, що позитивно впливає на матеріальні ресурси для відтворення, які 

працівниці отримують з основного ринкового джерела ресурсів. Принаймні у 

кваліфікованих та досвідчених швачок впливовість у перемовинах на ринку праці 

є відносно високою: «И как бы сейчас стали немножко более ценно относится уже 

к швеям, потому что действительно ей деньги надо, и если она захочет уйти, то 

конечно фирме надо уже постараться, чтобы ее заинтересовать не идти» 

(конструктор, 35 років). Роботодавець намагається зберегти лояльність цих 
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працівниць, винагороджуючи їхню високу продуктивність та утримуючи їх від 

звільнення чи протесту. 

По-друге, і чи не найважливіше те, що всі учасниці та учасники дослідження 

підтверджували, що на фабриках хронічно не вистачає швачок. Як зазначала 

представниця обласної профспілки легкої промисловості, якщо раніше на певній 

фабриці працювали переважно люди з міста чи найближчих сіл, то зараз людей 

часом доводиться набирати з сіл за 150 кілометрів від фабрики. Одна з учасниць 

дослідження описала статус швачок на підприємствах так:  

[Швей] ценят. Швей не хватает. Мы – заработок. Утюжников и остальных не 

так ценят – пришел-ушел. Безработных среди швей нет […] Швей очень 

ценят. Ведь это мы даем ему прибыль – и с нас платят зарплату утюжникам, 

уборщицам. С другой стороны – больше никто платить не станет. 

(Швачка, 49 років)  

Таке протиставлення цінності швачок та всіх інших працівниць і 

працівників для виробництва було не поодиноким: «Швачок у нас цінують, бо 

вони роблять дохід. Швачки дуже кваліфіковані й працюють давно. Їх цінують 

[…] Швачок цінують, а таких як я, позалишали всіх по одному» (працівниця на 

складі, 58 років). І якщо кваліфікованих швачок справді намагаються втримати на 

фабриці, то інших працівниць можуть змушувати писати заяви на звільнення (як в 

описаному в попередньому розділі випадку, коли працівниця мала хронічну 

хворобу), переводити на неповний робочий день. 

Інші учасниці дослідження радили подивитися на оголошення з 

пропозиціями роботи в місті – у громадському транспорті, біля зупинок – серед 

яких було багато пропозицій роботи швачкою 56 . Описані вище випадки, коли 

                                                           
56 Цікаво, що в кількох випадках працівниці розповідали, що бачили оголошення з їхніх фабрик, в яких вказувалася 
нереалістична зарплатня, можлива лише якщо працювати по 10-12 годин щодня й за умови, що на фабриці 
достатньо замовлень, щоб стільки працювати: «Ви даже можете поїхати в нашому транспорті, почті в усіх 
маршрутках оголошення – требується швея, там і до 8000 обіщяють. Ну, шоб 8000 заробляти, нада працювати по 12 
годин» (швачка, 49 років). 
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працівниць на лікарняному немає ким підмінити або коли через нестачу робочих 

рук швачки погоджуються працювати за кількох людей, також підтверджують ці 

спостереження. Окрім цього, хронічний дефіцит кваліфікованих працівниць 

публічно підтверджують і окремі представники підприємств галузі [Чумак 2017], 

пояснюючи це, зокрема, і низькими зарплатами. 

Однак найважливішим підтвердженням і водночас проявом нестачі 

працівниць, яке очевидне з зібраного матеріалу, є відсутність притоку молоді на 

фабрики. Причин цьому кілька. Насамперед, причина може бути у процесах, які 

відбуваються в галузі професійної технічної освіти. Хоча на багатьох фабриках 

налагоджена співпраця з місцевими училищами, студентки яких проходять 

практику на цих фабрики, кількість студенток на спеціальності «швачки», за 

словами опитаних, останнім часом сильно скоротилася. До того ж, як зазначала 

одна з працівниць, упала і якість професійно-технічної освіти: ті, хто приходять на 

фабрику після училища, потребують додаткового (часом тривалого) навчання у 

процесі виробництва. По-друге, не так багато практиканток приходять на фабрику 

після закінчення навчання, а ті, хто приходять, часто звільняються через кілька 

місяців: «Короче, з ціх, шо приходять на практіку, у тому році в нас осталась одна 

дєвочка, і то не в нашій бригаді, в паралєльній. Шо приходили на практику, з 

групи, з 30 чєлавєк. І то вроді би кажуть, шо вона буде увольнятись» (швачка, 49 

років). 

Серед опитаних працівниць старшого віку часто траплялася негативна 

інтерпретація такої поведінки молоді: «Молодь до нас не йде. Бо молодь хоче 

зразу і всьо, а так не буває. Молодь не дуже хоче сюди йти працювати. Молодь 

шукає, де більше платити будуть, хай навіть нестабільно» (працівниця на складі, 

58 років). Схожу думку висловила й інша респондентка майже слово в слово:  

Тєкучка велика, вот ето молодьож. Вони пришли послє учіліща, вони 2-3 

місяці проробили. Робити треба. Знаєте, треба, всім треба працювати. І вони 

не хочуть працювати. Молодьож не хоче це. Вони хочуть зразу, багато, і 
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шоб нічого не робити. Вони щитають, шо вони недостойни такой зарплати, 

чотири з половиною тищі за місяць – це їм мало.  

(Швачка, 49 років) 

Більше того, інша респондентка вважала для молодої людини достатньою 

навіть мінімальну: «Молоді до нас не хочуть іти. Не знаю, вже ніби і зарплату 

нормальну зробили, підвищили – а все одно не йдуть» (швачка, 64 роки). Інші ж 

пояснювали брак молоді на підприємствах важкими умовами праці: 

«Наймолодшій [на фабриці] – 27 років. Була 3 дні, а сьогодні не вийшла. Думаю, 

вже не вийде. [Дуже] важко. Тільки старші здатні витримати, які звикли» (швачка, 

49 років). Молодь, за словами деяких працівниць, намагається знайти 

альтернативне працевлаштування, часто вдаючись до внутрішньої трудової 

міграції: «Наймолодшій близько 20-ти, але дуже мало їх. Всі їдуть у Вінницю або 

Київ. Дуже складні умови праці. Не витримують» (швачка, 35 років). Також одна з 

учасниць дослідження мала більш позитивну інтерпретацію небажання молоді 

працювати на фабриці: «Молодь іде. Молодь іде, молодь не привикла, молодь не 

хоче, молодь не терпить. Терплять старші люди» (працівниця, 50 років). 

Зважаючи на все сказана вище, зважена оцінка радше в тому, що без досвіду 

роботи і з початковою кваліфікацією, молодь може розраховувати хіба на 

мінімальну зарплатню, часто з понаднормовими, щоб виконати свою норму 

виробітку. В аспекті матеріального забезпечення, окрім низької зарплати, для 

молоді з сіл може гостро стояти питання житла – на відміну від старшого 

покоління, вони не можуть розраховувати на житлову підтримку відтворення 

робочої сили, окрім тих випадків, коли фабрика має гуртожиток. Можна 

припустити, що такі умови відтворення робочої сили молодь не влаштовують. 

Також поза маленькими містами, альтернативні можливості 

працевлаштування не настільки обмежені, як може здатися на перший погляд. У 

великих містах, насамперед, є можливості працевлаштування на інших фабриках. 

Так, у місті, де діяло кілька фабрик, люди говорили про постійну циркуляцію 
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працівників і працівниць між цими фабриками – у пошуках кращих умов чи 

оплати праці: «У нас по городу, если брать эти фабрики, то в основном все швеи 

работают, они все кочуют по кругу. По всем этим трем фабрикам [сміється]. То 

есть там где-то лучше, часть перебежала, там получилось, туда перебежала» 

(конструктор, 35 років). Можна припустити, що така конкуренція за робочу силу в 

умовах хронічної нестачі працівниць, особливо з досвідом та кваліфікацією, мала 

б спонукати цих роботодавців хоч якоюсь мірою покращувати ситуацію з 

забезпеченням відтворення.  

Окрім цього, працівниці з достатньою кваліфікацією, які можуть самостійно 

відшивати одиницю одягу, у більших містах можуть працевлаштовуватися в 

ательє чи займатися індивідуальним виробництвом одягу вдома. Велике місто є 

важливою умовою таких можливостей працевлаштування, оскільки в невеликих 

населених пунктах – через обмежену кількість населення та бідність – на їхні 

товари просто не буде попиту. Однак, як зазначала одна із працівниць, у такому 

альтернативному працевлаштуванні є свої мінуси, адже часто в умовах такого 

працевлаштування втрачається гарантія соціального пакету та захищеність: 

«Відкриваються дрібні фірми, по селах, у містах, по квартирах шиють, по 10 

людей […] Ясно, що ніхто там не влаштований [офіційно]» (пакувальниця, 44 

роки). 

Поза цим, залишаються можливості працевлаштування в інших сферах, де 

існує пропозиція робочих місць з аналогічними (чи вищими) зарплатами, 

принаймні не гіршими умовами праці та соціальним пакетом. Але ці можливості 

працевлаштування також суттєво залежать від локальної економічної ситуації в 

населеному пункті: «Якби в місті була робота, то були би шанси на кращу 

зарплату» (швачка, 37 років). Для пенсіонерок таких варіантів може бути трохи 

більше, оскільки умова аналогічної та вищої зарплати для них не завжди є 

обов’язковою, адже зарплата може доповнюватися пенсією. З іншого боку, 

проблеми вікової дискримінації обмежують доступні їм пропозиції. Говорячи про 
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колишніх колег пенсійного чи передпенсійного віку, працівниці часто розповідали 

про те, що вони йшли на гірше оплачувану роботу з кращими умовами праці – 

наприклад, у дитячих садках чи прибиральницями: 

Ну там мінімалка, но там, от ушла вона в 52 роки на пенсію, і шо – пенсію 

вона получає, і вона десь підробля: у садіку нянічкою, прибирає. Єсть такі, 

шо просто, шо не видержують. Здоров’я не позволяє день сидіть отако – 

тоже уходять. Ше й пенсії нема. Ну вона каже – я пішла, там свою мінімалку 

маю, но я спокойна, я там де-то убрала, де-то поседіла може, де-то і 

прилягла – як у лікарні в мене робить одна. То з серцем, так вона ушла, бо 

вона каже – я не могу вже, нельзя. По состоянію задоров’я уходять такі. Ну 

це такі вони находять собі, такі роботи. 

(Швачка, 49 років) 

Зовнішня трудова міграція є однією з стратегій альтернативного 

працевлаштування, до якої вдаються багато працівників і працівниць галузі або 

члени їхніх сімей: «Там [у цеху] було 100 [швачок], но щас время пошло – як 

весна, багато хто на Польщу попробував, там більші зарплати. І от так воно 

получається, там увольняються по-троху люди» (швачка, 49 років). Досвід 

міграції, яким діляться колишні працівниці з теперішніми, є важливим дискурсом 

серед опитаних. Одна з опитаних зазначала: «Всі розмови про Польщу, як 

вижити» (пакувальниця, 44 роки). Загальне сприйняття цього досвіду завжди 

позитивне і різниться лише нюансами, у залежності від його позитивних і 

негативних сторін. В одних випадках колишні працівниці розповідають своїм 

подругам про набагато кращі умови, оплату, про наявність соціального пакету та 

місця в гуртожитку. В інших випадках – описують такі самі умови довгої 

понаднормової праці, але за суттєво більшу платню. Іншими словами, вони 

описують суттєве збільшення принаймні матеріальних ресурсів для відтворення 

своєї робочої сили, зокрема виплату боргів, можливості відкладання на великі 

покупки (типу житла), заощадження – все те, що недосяжне для більшості 
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опитаних працівників і працівниць в їхній поточній позиції. Ось опис типової 

історії колишньої працівниці швейної фабрики, зі слів іншої опитаної працівниці:  

Вона рік пропрацювала і в неї вже є ця, карта побуту, чи як вона там 

називається. І всьо. І людина собі ні за що не переживає. Бо одна жінка 

поїхала – дуже великі долги були в неї по комунальним цим, і два сина – і 

треба якось з цими двома синами. Старший женився. І каже, треба ж якось 

допомогти їм, щоб не всі разом жили. Вона поїхала і за рік весь кредит 

погасила, який в неї був по заборгованій. І от синові купила квартиру. 

(Швачка, 30 років) 

У будь-якому разі, про зовнішню трудову міграцію говорила значна частина 

опитаних працівниць – як про можливу стратегію покращення свого становища. 

До того ж деякі працівниці розповідають про суспільний тиск, який схиляє їх до 

виїзду на заробітки: «Зі сторони мами, дядьків [тиск], що ти їдь за кордон, що ти 

за копійки працюєш?» (швачка, 28 років).  

Для багатьох, тим не менше, така стратегія видається неможливою. Як 

пояснювала одна з працівниць, яка була самотньою матір’ю: «Маючи двох дівчат, 

я не можу поїхати на роботу за кордон» (швачка, 37 років). Наявність малолітніх 

дітей навіть у повній сім’ї спрацьовує обмежуючим фактором: «У них вже дорослі 

діти, ну і вони спокойно виїжджають закордон. І мені вже не раз одна жінка 

знайома, яка поїхала, прєдлагала. Я кажу – я не можу уїхати просто» (швачка, 30 

років, повна сім’я, малолітня дитина).  

Ще одним обмежуючим фактором закордонної трудової міграції може бути 

відсутність ресурсів для початку цієї міграції. Таку ситуацію описувала одна з 

учасниць дослідження: «Там в принципі не настільки заможні люди працювали, 

щоб навіть мати якісь кошти на якийсь виїзд. От. Це в основному там були матері-

одиначки, так. Скажем так, самі такі найбідніші з найбіднішого населення» 

(складальниця верху взуття, 33 роки). Трудова міграція в інші країни може бути 

обмежена через різні обставини: наявність малолітніх дітей чи старих батьків, які 
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потребують догляду, нестачу ресурсів, ймовірно, наявність проблем зі здоров’ям, 

похилий вік.  

У контексті міграції також варто підкреслити, що можливості 

довготермінової чи постійної внутрішньої трудової міграції для багатьох опитаних 

є також обмеженими. Працівниці можуть бути з найближчих сіл, а зрідка – з 

інших міст, а кількагодинна дорога на роботу до великого міста може 

практикуватися їхніми партнерами. Робота в сусідніх великих населених пунктах 

зазвичай тягне за собою і суттєві витрати на дорогу, ночівлю:  

І: Тобто чоловік у Києві більше за вас заробляє? 

Р: Да. Так і то. Сто гривень туди, сто гривень обратно. Там за жильйо 

заплати, за общежитіє. Плюс пітаться тоже шось нада. І шо? І він тищу в 

місяць токо на дорогу викидає.  

(Підсобна працівниця, 33 роки)  

Самі опитані працівниці не працювали на відносно великих відстанях від 

своїх помешкань. Ймовірно, знову відіграє роль гендерний аспект, оскільки через 

збільшене навантаження репродуктивної праці вони, на відміну від їхніх 

партнерів, не можуть дозволити собі кількагодинну дорогу на роботу, особливо за 

наявності малолітніх дітей. Тобто спрацьовує чинник гендерно обумовленого 

навантаження незарплатної (unwaged) праці, який, як стверджує М. Гіменез, 

зменшує впливовість у перемовинах [Gimenez, 1990: p. 28] – зокрема шляхом 

зменшення доступних альтернатив працевлаштування. 

Також обмеженими є можливості міграції всередині країни на постійне 

проживання. Щоб пояснити це, варто згадати політику відтворення робочої сили 

за часів Радянського Союзу, завдяки якій більшість опитаних мали власне житло. 

Це дає їм можливість заощаджувати матеріальні ресурси, не витрачаючи їх на 

оренду, але в контексті низьких зарплат в країні та в досліджуваній галузі, вони 

вкрай рідко можуть переїжджати в інші міста в пошуках роботи. Адже якщо в 

інших містах їм і може пропонуватися дещо вища зарплатня, вона навряд чи буде 
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достатньою для забезпечення матеріальних ресурсів на переїзд, насамперед – на 

орендну плату.  

Фактично структура власності житла, яка була закладена під час розподілу 

житла в радянський період, продовжує частково відігравати ту ж таки функцію. В 

умовах Союзу вона була, з одного боку, величезною підтримкою відтворення 

робочої сили, але водночас – додатковим механізмом контролю за її мобільністю. 

Зараз же, в умовах низьких зарплат, наявність квартир у великої частини 

населення також є великою підтримкою відтворення робочої сили. Згідно з 

офіційною статистикою, майже 95% домогосподарств живуть у власному 

помешканні [ДССУ, 2018в: p. 53]. Навіть якщо робити поправку на тіньовий ринок 

оренди житла, частка населення з власним помешканням має бути доволі великою. 

Але в умовах високих цін на купівлю й оренду житла, наявність квартир є 

своєрідним обмеженням внутрішньої мобільності населення «ринковими 

механізмами». 

Можна сказати, що підтримка відтворення робочої сили радянського зразка, 

з одного боку, дає змогу працівницям заощадити на оренді, з іншого боку – дає 

змогу власникам фабрик заощадити на зарплатні, переважно покладаючись на 

місцеву найману працю, за окремими винятками, серед яких, зокрема, фабрики з 

власними гуртожитками (переважно теж збудованими за радянських часів). 

Ймовірно такий висновок можна екстраполювати на українську економіку в 

цілому та на державну стратегію регулювання мінімальної зарплатні, у 

розрахунки якої ніколи не включалися витрати на оренду. Можна навіть обережно 

припустити, що саме наявність власного житла створює умови, за яких 

альтернативи працевлаштування для жінок у дослідженій (та інших 

низькооплачуваних) галузі переважно розділяються на пошук роботи у власному 

населеному пункті та міграцію за межі країни, фактично оминаючи варіант 

внутрішньої міграції. 
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У цілому, опитані працівники і працівниці мають деякі можливості для 

альтернативного працевлаштування, хоч і доволі обмежені. Вони обмежуються 

кількома чинниками. Насамперед, вони зумовлюються характеристиками ринку 

праці, які часто залежать від розміру населеного пункту. У невеликих населених 

пунктах опитані часто мають страх безробіття чи гіршого працевлаштування. Цей 

страх постійно використовується керівним персоналом, який на багатьох 

фабриках вдається до погроз звільнення як однієї з основних стратегій контролю 

праці. Певну роль в обмеженні альтернатив працевлаштування відіграє гендерно-

віковий аспект додаткового навантаження репродуктивної праці. 

Попри це, багато працівниць звільняються: «У нас був такий день, що 17 

чоловік пішло з фабрики. В один день, осінню. То було як ми прийшли з отпуска» 

(пакувальниця, 44 роки). Низька зарплата, особливо на тлі кризової інфляції, 

високі норми виробітку та, відповідно, багато понаднормових годин, є основними 

причинами звільнення людей: «Там тєкучка страшна. Не витримують із тими 

нормами, тому що було даже два роки назад п’ять-шість тисяч, а що зараз? Ну, це 

є дуже мало. І тим більше, я кажу, що вони взяли норму збільшили […] Тому 

лишають [роботу] люди дуже багато» (працівниця, 50 років). 

Хронічна нестача (особливо кваліфікованого) персоналу присутня майже на 

всіх фабриках, що створює певний пасивний тиск на роботодавців, особливо в 

більших містах та щодо кваліфікованих і досвідчених працівниць:  

Есть допустим фирмы, которые считают что нет незаменимых людей. Для 

них проще вот эту выкинуть швею, взять другую. Но сейчас в [назва 

обласного центру] все немножко по-другому стало. А потому, что на каждой 

фабрике сейчас очень нужны швеи. Они просто дефицит. 

(Конструктор, 35 років)  

Зважаючи, що основною причиною відтоку кадрів є низькі зарплати, 

власники фабрик часом намагаються хоч якось підтягнути їх, переважно за 

рахунок премій, які буває дають навіть тим, хто був на лікарняному, чи не зміг 
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виконати норму виробітку: «Ми не впевнені, чи буде премія наступного місяця. 

Останні місяці премія була 30%. Певне щоб підняти зарплату – не знаємо за що. 

Бо дуже низька зарплата. Певне щоб утримати людей, вирішив дати всім премії» 

(пакувальниця, 44 роки).  

Тим не менше, частина працівниць обирає альтернативні можливості 

працевлаштування у своєму населеному пункті чи закордоном. Б. Сілвер називає 

пошук іншої роботи «тихим протестом» [Silver, 1995], який виникає в умов 

відсутності можливостей для ефективного відкритого протесту (ці умови буде 

розглянуто далі).  

Загалом видається, що працівники і працівниці українського експортно-

орієнтованого швейного сектору працюють у ринковому режимі контролю праці. 

Однак це не деспотичний ринковий режим, яким М. Буравой характеризує 

початок індустріального капіталізму, а М. Аннер – індустрію одягу в деяких 

країнах-виробниках (зокрема Бангладеші). Впливовість у перемовинах на ринку 

праці в опитаних працівниць загалом низька і значна частина з них боялися 

втратити роботу, особливо в умовах кризи. Однак працівниці з вищою 

кваліфікацією мали кращу перемовну позицію, що, тим не менше, не фактично не 

виливалося в колективні перемовини, залишаючись на рівні неформальних 

індивідуальних перемовин щодо вузького кола запитань. Ймовірно така ситуація 

склалася через те, що загальна слабка впливовість у перемовинах на ринку праці, 

спричинена ринковим режимом контролю, негативно впливає на асоціативну 

впливовість у перемовинах, що суттєво зменшує шанси на колективні перемовини 

(інші причини низької асоціативної впливовості будуть розглянуті далі).  

Ринковий режим контролю праці, найперше, неможливо охарактеризувати 

як деспотичний через державні інтервенції у процес виробництва та відтворення. 

Однак результати таких інтервенцій є неоднозначними. З одного боку, 

відтворення робочої сили є до певної міри відділене від процесу виробництва. Але 

рівень регуляторних інтервенцій і соціального забезпечення (законодавча 
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мінімальна зарплатня, пенсії, виплати по безробіттю тощо) настільки низький, що 

разом із страхом безробіття та тіньової зайнятості, він радше прив’язує робітників 

і робітниць до фабрики і стримує їх від спроб самоорганізації та колективних 

перемовин. У той же час, держава частково «субсидує» (у широкому сенсі) 

виживання багатьох працівників і працівниць, які виробляють одяг для західних 

брендів, шляхом створення додаткових державних джерел відтворення робочої 

сили (які були розглянуті в попередньому розділі). У таких умовах брак контролю 

за дотриманням законодавством, що робить тиск проти індивідуальних та 

колективних переговорів безкарним (що буде описано далі), радше схиляє 

працівниць у бік «тихого протесту», аніж відкритої конфронтації. 

Схожий ефект від державних інтервенцій описав Дж. Паттенден у Індії, де 

держава не намагається регулювати чи зменшити обсяги тіньового сектору, що 

негативно впливає на соціальне страхування, але вона ж і «субсидує відтворення 

робочої сили, щоб захистити стабільність, зменшити витрати на робочу силу для 

капіталу і сприяти глобальній конкурентоздатності» [Pattenden, 2016: p. 1826]. 

Якоюсь мірою це саме можна сказати про економічні умови в Україні – замість 

того, щоб забезпечити робітників і робітниць належним рівнем захисту на 

робочому місці, щоб вони могли боротися за покращення умов та оплати праці, 

державна політика частково прив’язує їх до роботодавця і фактично звільняє 

останнього від безпосередньої необхідності суттєво піднімати оплату праці – 

через низьку законодавчу мінімальну зарплатню і можливість використовувати 

додаткові джерела відтворення робочої сили, зокрема – державні. Важко сказати, 

чи є така політика свідомим рішенням влади підтримувати дешевизну робочої 

сили, але така політика має відповідні наслідки.  
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3.2. Фрагментація глобального ланцюга постачання та значення 

суб’єктивної оцінки фрагментації для впливовості в перемовинах на 
робочому місці 

 

Матеріали дослідження демонструють, що зв’язок опитаних працівників і 

працівниць з брендом фрагментований. Вони часто не знали ні для яких брендів 

виробляють продукцію, ні про залежність своєї зарплатні від політики цих 

брендів. Однак деякі все-таки порівнювали власні зарплати з кінцевою вартістю 

одягу, який випускала їхня фабрика. Порівняння власної зарплатні є чи не єдиним 

аспектом у якому працівники і працівниці бачать свій зв’язок з глобальним 

ланцюгом виробництва і брендами, для яких вони шиють. Адже на деякі 

замовлення цінники прикріпляються ще на фабриці, а подеколи швачки навіть 

знаходять в інтернеті – випадково чи навмисно – кінцеву ціну моделей, які вони 

шиють. Такі дані зазвичай викликають обурення в опитаних: «Я все прекрасно 

вижу, что один пиджак стоит 160 евро. А у меня 70 – месячная зарплата!» 

(швачка, 49 років). Як пояснювала інша учасниця дослідження: «Ми робимо очень 

качественний продукт, [але] немає достойної оплати. Яке може бути задоволення 

чи бажання працювати? На виробі стоїть цінник 220 євро, який шию, [а я] навіть 

половини тої суми не отримую [в місяць]» (швачка, 37 років). Також одна з 

опитаних порівнювала оплату праці в українській галузі з оплатою праці в країнах 

замовника: «Я ж розумію, їм [брендам] вигодніше привезти матеріал сюда, щоб ми 

тут здєлали, а потім відвезти курточки назад. Я собі представляю, скільки швачка 

у Франції заробляє євро!» (підсобна працівниця, 33 роки).  

Варто додати, що такий інтерес до кінцевої продукції та ціни її реалізації не 

повсякчасний. Наприклад, на запитання про бренди, для яких шиє фабрика, одна з 

працівниць відповіла: «Я в тому не розбираюся. Я простий робочий, мене це не 

інтересує. Що мені дають, те я шию» (швачка, 50 років). Інша учасниця 

дослідження зазначала: «Ми не знаємо, які шиємо бренди. Нам то не дуже 
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розказують. Знаю, шо була Німеччина, зараз Франція» (швачка, 56 років). У 

випадках, коли цінники пришиваються ще на фабриці, керівництво фабрики може 

приховувати кінцеву ціну продукції, яку виробляють працівниці: «Цінники в нас 

чіпала одна людина, яка на упаковці – там кімната, туда тільки начальство 

[заходило]» (працівниця, 50 років). Однак навіть у таких випадках, через можливе 

повернення продукції з цінником у цех, швачки можуть часом дізнатися 

інформацію про ціну виробленої продукції: «Ми всі прекрасно [ціни] знаєм, бо 

бувають якийсь десь брак найдуть […] І приносять з бірочками. Ми всі прекрасно 

бачим, ми знаємо скільки воно коштує. Ми всі це знаємо» (швачка, 30 років). Але 

загалом робота через посередників, часом відсутність інтересу з боку працівниць і 

небажання керівництва фабрики афішувати таку інформацію, призводять до того, 

що значна частина опитаних працівників і працівниць не мала базової інформації 

про основного роботодавця (principal employer) та кінцеву ціну виробленої 

продукції. Такий фрагментований зв’язок з основним роботодавцем має негативні 

наслідки для впливовості в перемовинах на робочому місці. 

Невелика частка одягу в загальному грошовому еквіваленті експорту, а 

також відносно незначне місце швейної промисловості в економіці країни, також 

знижує робітничу впливовість у перемовинах на робочому місці. Тоді як роль 

постачальників вже зменшує впливовість у перемовинах на робочому місці для 

робітників і робітниць у глобальних ланцюгах постачання [Flecker, 2010], робота 

через посередників та роль підрядників постачальників (яка ймовірно відведена 

деяким фабрикам в Україні) додатково послаблює цю впливовість. З одного боку, 

в Україні, принаймні в формальному експортно-орієнтованому швейному секторі, 

немає фрагментації праці на рівні фабрики – фактично немає постійної і 

тимчасової робочої сили, чи формалізованого поділу на основних та інших 

працівниць (з різним рівнем соціальних гарантій та захищеності). Така 

фрагментація трапляється в інших країнах-виробниках Азії [Tjandraningsih, 2013] 

та Центральної Європи [Andrijasevic, Sacchetto, 2014], а також все частіше 
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зустрічається в Україні, зокрема у сфері послуг, торгівлі, будівництва [ЦСТД, 

2017]. Проте жодна з досліджених фабрик не використовувала «розщеплені» чи 

«атипові» форми зайнятості. З іншого боку, існує фрагментація праці всередині 

українського сектору, де робоча сила менших фабрик займає нижчу позицію в 

ланцюгу; і є регіональна фрагментація між країнами, де українським фабрикам 

часом відведені нижчі позиції в глобальному ланцюгу постачання. Якщо у 

випадку постачальника робітники і робітниці часто не розуміють, що вони можуть 

вести перемовини з брендом, дані з інтерв’ю демонструють, що у випадках роботи 

через посередників та у випадках підрядників постачальників, робітники та 

робітниці (і навіть вищий персонал) часом не знають для яких брендів вони 

виробляють продукцію і, у кращому разі, можуть назвати лише країну 

походження бренду: «Просто я ж говорю, вот такие допустим, поляки – идут у нас 

через посредника. А посредники – они иногда дают такие документы, что там 

ничего не указано – кто это, что это. Мы просто знаем, что это Польша, и все» 

(конструктор, 35 років). До того ж працівниця взуттєвої фабрики розповідала, що 

на їхній продукції часом навіть не ставили позначку «вироблено в Україні»: «Ну 

зазвичай у нас просто було або “made in Italy” на цьому, або ж “made in Ukraine”» 

(складальниця верху взуття, 33 роки). Таке можливе у випадку, коли виробляють 

«частини взуття», а не готову продукцію. Однак у випадку цієї конкретної 

фабрики мова радше йшла про маніпуляцію документами, оскільки, за словами 

працівниці, фабрика випускала готове взуття, а не його частини. 

Вертикальна фрагментація робочого місця та відсутність інформації про 

зв’язок з основним роботодавцем призводять до того, що в більшості випадків 

опитані працівники і працівниці не бачили ролі брендів у незадовільних умовах 

відтворення своєї робочої сили. Деякі з них звинувачували свого прямого 

роботодавця: «Я думаю, це од хазяйки залежить, а не від ваших брендів» (швачка, 

56 років). Інші ж перекладали провину на представників керівництва фабрики: 

«Ну як на мій висновок, у принципі я скажу, що відповідальність за отакі от 
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звірячі умови, скажем так, це більше на наших керівниках» (складальниця верху 

взуття, 33 роки). 

Єдина комунікація між працівниками і працівницями та основним 

роботодавцем зазвичай відбувається опосередковано: через представника 

бренда/посередника або через систему зовнішнього аудиту, який наймається 

брендом. І хоча працівники і працівниці розповідали про досвід прямого 

спілкування з аудиторами, які розпитували їх про умови праці, зарплату, скарги, 

часто цьому розпитуванню передував «інструктаж» з боку керівного персоналу 

фабрики. Так описував скарги швачок і дії керівництва перед аудитом 

конструктор з однієї фабрики:  

[И] когда приходит комиссия, то людям стараемся мы объяснить, что нам 

надо пройти эту комиссию. Чтобы у нас был заказ, чтобы все могли 

заработать, чтобы были деньги. А если вы сейчас начнете, ну, каждый 

начнет рассказывать свою дурню вот эту, что мне не нравиться там, все 

плохо-плохо-плохо, и нам не дадут, ну, не атестируют нас, не дадут 

лицензию, у нас не будет заказа, у нас не будет денег. 

(Конструктор, 35 років) 

Загалом система зовнішнього аудиту критикується зарубіжними 

дослідниками [Anner, 2012]: як за проблеми з об’єктивністю перевірок, так і за 

брак уваги до порушень прав на об’єднання та колективні переговори. 

Аргумент, що місце фабрики у глобальному ланцюгу постачання визначає 

впливовість у перемовинах на робочому місці, а отже й умови відтворення робочої 

сили, підтверджується й емпіричними даними. Ситуація з оплатою праці як 

основним ринковим джерелом відтворення робочої сили була дещо кращою на 

фабриці, яка роками виробляла продукцію для одного бренду. В інших випадках, 

коли одночасно замовлення на фабриці могли розміщувати десять брендів і їхній 

список постійно змінювався, ситуація була гіршою. Методологія цього 

дослідження не дає змогу робити на основі отриманих даних остаточні висновки. 
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З іншого боку, такі висновки підтверджуються й іншими дослідженнями: 

Р. Локом, М. Аменгула й А. Мангала в дослідженні практик одного неназваного 

бренду [Locke, Amengual, Mangla, 2009] наголошують на важливості комплексної 

позиції фабрики в ланцюзі постачання. Вони приходять до висновку, що сталі 

зобов’язання з боку бренду можливі лише якщо він працює з постачальником на 

більш-менш регулярній основі.  

З іншого боку, як стверджує М. Аннер, виробництво «точно в строк» і 

тенденція до скорочення часу на виконання замовлення, мали б теоретично 

підвищувати впливовість у перемовинах на робочому місці [Anner, 2015б]. Адже 

коли замовлення мають виконуватися і постачатися швидко, переривання 

виробничого процесу може призвести до суттєвих фінансових втрат, що дає певні 

важелі впливу робітникам і робітницям. Однак результати цього дослідження 

демонструють, що ці важелі можуть працювати лише у випадку, коли робітники 

та робітниці знають про них (і коли вони знають для кого вони виконують 

замовлення).  

Т. Ліп і Д. Грізбі називають таку впливовість потенційною: вона є, але не 

реалізується [Leap, Grigsby, 1986: p. 205]. Для того, щоб потенційна впливовість 

реалізувалася, зазначають вони, необхідна поінформованість про всі доступні 

джерела впливовості. У контексті глобальних ланцюгів виробництва 

Дж. Паттенден називає таку впливовість латентною структурною впливовістю 

[Pattenden, 2016: p. 1811]. Для впливовості в перемовинах на робочому місці 

значення має не лише об’єктивна організація виробництва, але і поінформованість 

працівників і працівниць про наявні переваги їхнього місця в організації 

виробництва. Видається, що на даний момент ця передумова відсутня в 

українському швейному секторі.  
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3.3. Значення профспілок та стратегічності галузі для асоціативної 

впливовості в перемовинах 

 

Щоб оцінити асоціативну впливовість у перемовинах, першочергово 

доцільно оцінити діяльність профспілок на досліджених підприємствах. Як 

зазначалося в розділі 2, офіційно профспілки мають доволі широкі права та 

повноваження в Україні. Однак на практиці ситуація суттєво відрізняється від 

того, що прописано в законодавстві. Хоча, згідно з опитуваннями, 78% робітників 

і робітниць України є членами профспілок, однак лише 24% зазначають, що він 

має суттєвий вплив на покращення становища працівників і працівниць  

[Петрушина, 2016: с. 75].  

Більшість досліджених фабрик не є «територіями вільними від профспілок» 

(union-free zones), як у деяких інших країнах [Kelly, 2002; Mezzadri, Srivastava, 

2015]. На восьми з досліджених фабрик була профспілка і працевлаштовані 

автоматично ставали її членами, коли наймалися на роботу. Але ці профспілки 

фактично нічого не робили навіть у випадках прямого порушення законодавства, 

як от оплата праці нижче мінімальної або ж тривалість понаднормових години 

праці понад встановлену законодавством норму. Як пояснив один із учасників 

дослідження: «Є [профспілка], ну ота така, яка тільки гроші збирає [сміється]. Ну, 

як збирає. На неї відраховують. Але що вона робить? Всі автоматично стають її 

членами після оформлення, з усіх ідуть відрахування до неї, так само як податки, 

пенсійний фонд, безробіття» (слюсар, 65 років). 

Функції профспілок зводилися до вирішень деяких проблем, таких як 

проблем з освітленням чи опаленням, а також до надавання незначної фінансової 

підтримки у випадку смерті члена сім’ї або на лікування: «Якщо дрібні питання – 

по освєщєнію, [профспілка] рішає зараз. Інші питання – мені треба було помощь, 

дали 500 гривень, хоч я просила безвідсотковий кредит. У мене мама хворіла, 

багато грошей пішло, всі скидалися – серце» (швачка, 37 років). 
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Також деякі з профспілок розподіляли подарунки для працівниць, час від 

часу організовували колективний вільний час57 та навіть надавали працівникам і 

працівницям кредити. Ставлення переважної більшості учасників і учасниць 

дослідження навіть до наявних профспілок доволі скептичне: «Є профспілка 

[криво усміхається] – гроші щомісяця здаємо…» (швачка, 58 років). Також 

бувають випадки, коли профспілка радше потрібна закордонним замовникам, і 

власник фабрики звертається до ФПУ, щоб їм «створили» профспілку:  

И когда уже пришли туда немцы работать, они первым условием поставили 

– если будут у вас профсоюзы, мы будем с вами сотрудничать. И уже новый 

хозяин [фабрики], который приехал, он уже пришел к нам и просил, чтобы – 

дайте, пожалуйста… чтобы, восстановите нам – я первый вступлю в 

профсоюз. Только вы восстановите, потому что мы теряем инвестора. 

(Профспілковиця, 60 років) 

Передбачувано, що така «кишенькова» профспілка буде малоефективною у 

відстоюванні інтересів найманих працівників і працівниць, оскільки 

першопочатково вона створюється, щоб фігурувати у звітах замовника як 

позитивна характеристика його ланцюга постачання, а також для проходження 

міжнародного аудиту. Опитана представниця профспілки визнавала, що зазвичай 

існування профспілки залежить виключно від бажання власника фабрики: «Если 

руководитель… все делает для того, чтобы вообще уничтожить профсоюз, 

профсоюзов не [будет]» (профспілковиця, 60 років). На підтвердження своїх слів 

вона описала ситуацію, коли іноземний власник взуттєвої фабрики в Україні 

справді «закрив» профспілку в їхньому місті:  

У меня было тогда, когда итальянец [говорит]: «У меня на всех 

предприятиях нет профсоюза, и здесь тоже не будет профсоюза». И он как-

                                                           
57  Цікаво, що у випадку кількох працівниць, вільний час організовувався (і частково оплачувався) релігійною 
організацією, до якої вони належали – у формі колективних поїздок до місць паломництва чи просто на релігійні 
заходи. 
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то, он просто изменил название фабрики, и нужно было писать заново 

заявления, по другому предприятие называлось, и люди не написали. Они 

побоялись написать заявления. 

(Профспілковиця, 60 років) 

У результаті, опитані працівники і працівниці часто не бачать сенсу в 

профспілці, не цікавляться її діяльністю чи бездіяльністю або і просто виходять із 

неї:  

До речі, ми масово минулого року, якраз під Новий рік повиходили з 

профспілки. Нічо не робиться. Раз на рік дається дві путівки на бригаду. Дві 

путівки це на 30 чоловік треба роздати. Дешева база, третя лінія від моря. То 

на бригаду дали, діліться як хочеться […] Я навіть не знаю, хто туда 

входить, знаю тільки голову профспілки. Навіть близько не знаю, зборів у 

нас ніколи немає, скільки людей у профспілці теж не знаю. 

(Пакувальниця, 44 роки) 

Працівниці швейної галузі не мають суттєвого досвіду самоорганізації та 

протесту, на відміну від деяких інших галузей, таких як гірничодобувна 

промисловість [Панькова, Иващенко, 2006]. Не мають вони й незалежних 

профспілок, які могли б організовувати чи підтримувати протести, колективні та 

індивідуальні перемовини. Окрім цього, варто брати до уваги, що навіть для 

дієвих профспілок впливовість у перемовинах погіршується під час криз [Mandel, 

2004: p. 268].  

Також кілька років тому на одній із досліджених фабрик була спроба 

колективних перемовин і створення незалежної профспілки – на противагу 

існуючій, робота якої не задовольняла працівниць і яку, на їхню думку, 

контролював менеджмент. Після спроб незалежних колективних перемовин, дві 

найактивніші працівниці були звільнені з роботи. Одна з них, за підтримки 

незалежної профспілки (яка не мала стосунку до галузі, але була активною в 

цьому місті), подала на роботодавця в суд за звільнення. Судовий процес тривав 
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кілька років, після чого суд визнав звільнення незаконним і зобов’язав 

роботодавця поновити працівницю на роботі та виплатити зарплатню за весь 

період незаконного звільнення. Однак навіть після цього жінку не пускали на 

робоче місце і знадобилося ще кілька місяців, поки не втрутилася виконавча 

служба, яка домоглася повернення працівниці на роботу. Після такої ситуації 

жінка була надто деморалізована, щоб продовжувати будь-які спроби 

індивідуальних чи колективних перемовин. 

Зважаючи на функцію, для виконання якої профспілки створювалися 

історично, вони мали б бути основними акторами, які намагаються покращити 

умови праці та відтворення робочої сили. Але асоціативна впливовість у 

перемовинах може бути реалізована і за рахунок втручання інших акторів, таких 

як місцеві та релігійні спільноти [Silver, 2003], політичні партії [Николаенко, 

2017б] тощо. Останні час від часу беруть участь у робітничих протестах в Україні, 

однак це трапляється відносно нечасто: участь політичних партій у робітничій 

боротьбі у два-три рази нижча, ніж їхня загальна протестна участь [Dutchak, 2015]. 

Інтерес партій до робітничих протестів дещо зростає перед виборами, і це 

зростання можна пояснити «теорією страйків як перемовин між елітами» (elite 

bargaining theory of strikes), яку розвинув Г. Робертсон у контексті пострадянської 

Росії [Robertson, 2007]. Але в українському швейному секторі, згідно з цією ж 

теорією, не варто очікувати зростання асоціативної впливовості в перемовинах 

завдяки залученню партій. Адже Г. Робертсон робить висновок, що політичні 

еліти використовують робітничі протести в перемовинах з політичним центром 

лише в тих секторах, які є стратегічно важливими через свою роль в економіці 

і/або суспільстві. Можна припустити, що сектор є стратегічно важливим, якщо на 

нього припадає велика частка ВВП або експорту, якщо він відіграє важливу роль в 

організації економічної активності (транспортна інфраструктура, репродуктивна 

інфраструктура) або ж якщо в ньому працює значна частина населення. Як було 
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продемонстровано в розділі 2, швейна галузь не є стратегічно важливою в 

жодному з цих аспектів. 

Висновки про роль стратегічності сектору в залученні політичних партій до 

протестів і перемовин можна екстраполювати на асоціативну впливовість загалом. 

Іншими словами, стратегічність сектору має значення не лише для участі 

політичних партій у спробах покращити умови праці та відтворення робочої сили. 

Цим чинником можна пояснити той факт, що незалежні профспілки в Україні 

переважно (хоч і не виключно) зосереджені у важкій промисловості, 

транспортному та бюджетних секторах і відсутні, наприклад, у швейній галузі. 

Можна припустити, що як і з іншими потенційними акторами робітничих 

перемовин та протестів, у цьому разі спрацьовує низьке стратегічне значення 

швейної галузі, у поєднанні з низькою оплатою праці. Зважаючи на обмежені 

ресурси незалежних профспілок, вони зосереджуються на тих галузях, де вищі 

зарплати (а отже і профспілкові внески) або ж на тих, котрі мають суттєве 

стратегічне значення: чи то з перспективи їхнього прямого внеску в національну 

економіку, як у випадку важкої промисловості; чи то з перспективи ролі в 

організації економічної діяльності, як у випадку транспортної галузі; чи то з 

перспективи соціальної значущості, як у випадку бюджетної сфери, на яку 

припадає висока частка зайнятості та яка відіграє значну роль у соціально-

економічному розвитку країни.  

 

3.4. Прояви агентності та контролю 

 

За останні роки в секторі не спостерігалося суттєвих протестів, які б 

привернули увагу місцевих або національних ЗМІ [Дутчак, 2016]. Це не означає, 

що їх не було, але інформація про них не набула широкого розголосу. Щоб 

проаналізувати перебіг протестів у секторі, доречно звернутися до інформації, 
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отриманої під час проведення інтерв’ю. Опитані працівники і працівниці 

розповідали про кілька релевантних випадків. 

Один із них мав місце на початку 2000-их на фабриці, яка вже не працює. 

Тоді працівниці разом із профспілкою провели стихійний страйк через низькі 

зарплати та погані умови праці. З позиції керівництва, яку переказувала учасниця 

дослідження, на тій фабриці була складна фінансова ситуація і все звершилося її 

банкрутством. Другий випадок мав місце на фабриці однієї з учасниць 

дослідження теж на початку 2000-их, коли з приходом нової директорки 

зменшилася зарплатня. Нова директорка не пішла на поступки після стихійного 

страйку, запропонувавши незадоволеним звільнятися. У відповідь значна частина 

працівниць справді звільнилася, що змусило власника зрештою піти на поступки, 

адже знайти заміну працівницям виявилося складно. До роботи фабрики була 

долучена закордонна експертка, яка допомогла реорганізувати виробництво, що 

поступово призвело до покращення оплати праці та попередило подальші відкриті 

та зменшило рівень «тихих» протестів.  

Окрім описаних давніших випадків протестів, також відомо про випадок 

нещодавнього протесту на одній із досліджених фабрик. У цьому випадку через 

помилку замовника в лекалах, а також через його позицію щодо фінансових 

зобов’язань, працівниці були змушені переробляти замовлення без додаткової 

оплати. У відповідь на це, працівниці провели стихійний страйк, виключивши 

устаткування та відмовившись працювати. Ось як цю ситуацію описав 

конструктор фабрики:  

Я считаю, что кнутом такие вопросы не решить. Вот. Но иногда бывает, что 

есть заводила, вот в этой касте заводила, который там самый главный, 

самый недовольный. Он сам подбивает их всех […] И тут конечно, может 

кнут – достаточно кнута на одного человека […] Если человек один 

подбивает всех на ерунду, скажем так… то есть как бы на то, чтобы не 
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работать, на то чтобы люди перестали просто, выключили машинки и сели 

себе сидели, в бунте таком именно, то конечно… 

(Конструктор, 35 років) 

Однак, керівництво фабрики не задовільнило вимоги протестувальниць, а 

після завершення страйку перевело найбільш активних його учасниць до іншого 

цеху, щоб уникнути подальших протестів.  

Отже, одна з тактик, до якої вдається керівництво для контролю праці, є 

виключення найактивніших людей зі звичного колективу. Що стосується 

перемовин без застосування протестних тактик, то і проти них існує цілий набір 

репресій, до яких може вдатися керівництво, якщо не бажає йти на поступки. 

Найбільш радикальною відкритою формою таких репресій, про яку працівники і 

працівниці розповідали під час дослідження, є звільнення. Однак застосування 

такої тактики контролю праці в Україні доволі обмежене, оскільки таке звільнення 

є незаконними. Як уже згадувалося, кілька років тому на одній із досліджених 

фабрики була спроба вплинути на ситуацію з умовами та оплатою праці, яка 

закінчилася звільненням працівниць. У цьому випадку репресивна тактика 

незаконного звільнення мала неоднозначний ефект. З одного боку, судова система 

та органи виконавчої влади все-таки стали на бік працівниці, змусивши 

роботодавця поновити її на роботі та виплатити зарплатню за період незаконного 

звільнення. Це стало можливим як завдяки належній (у цьому випадку) роботі 

відповідних державних органів, так і завдяки зв’язкам працівниці з незалежною 

профспілкою, яка надавала їй підтримку під час судового процесу. З іншого боку, 

тривалість судового процесу призвела до часткової втрати зав’язків з колективом 

та до падіння мотивації працівниці, що вилилося в її відмову від спроб ініціювати 

подальші колективні переговори після повернення на робоче місце.  

Загалом конфлікти і скарги робітників та робітниць на досліджених 

фабриках вирішуються двома шляхами – через посередництво системи приватного 

аудиту, який проводиться на замовлення брендів, або ж через керівний персонал. 
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Останнє відбувається неформально і в індивідуальному порядку. Обидва ці шляхи 

мають певні проблеми з ефективністю. Дієвість системи зовнішнього аудиту 

залежить від намірів брендів, і (як вже зазначалося) критикується дослідниками 

через захист інтересів замовника та низьку увагу до порушення прав на 

самоорганізацію і колективні переговори. Окрім цього, існує практика тиску на 

працівників і працівниць з боку керівництва фабрики, який змушує їх говорити 

аудиторам те, що потрібно власнику. На практиці, як розповідали учасниці та 

учасники дослідження, аудитори вислуховують та обіцяють, однак працівники і 

працівниці не володіють жодним дієвим механізмом примусу до виконання цих 

обіцянок. У результаті, цей механізм вирішення проблем умов праці та 

відтворення робочої сили переважно не працює щодо важливих питань – 

суттєвого підняття зарплати, обмеження понаднормових чи вирішення проблем зі 

спекою влітку. 

Аналогічні проблеми виникають і під час неформальних індивідуальних та 

колективних переговорів з керівництвом. Як стверджують опитані, у випадку 

скарг щодо суттєвих питань, таких як оплата праці, понаднормові чи інші суттєві 

проблеми, пов’язані з процесом виробництва, відповідь керівництва часто 

зводиться до пропозиції звільнятися, якщо працівника чи працівницю не 

влаштовують умови на цій фабриці. Одна з учасниць дослідження описала це так: 

«Все боятся и молчат. А если есть “выскочки”, им говорят просто: “Не нравиться? 

Ворота вон там”» (швачка, 49 років). Іншими словами, керівний персонал прямо і 

свідомо використовує відносно низьку робітничу впливовість у перемовинах на 

ринку праці, щоб відкинути скарги та вимоги працівників і працівниць, які 

суперечать інтересам власників та керівництва фабрики. Наприклад, були фабрики 

на яких, зі слів учасниць дослідження, власник взагалі не йшов на перемовини:  

«Как он сказал, так должно бить. Всьо. Там нічо це не оспорюється, там нічо не 

обсуждається […] Там даже такого не може бути… Коли там начальство 



178 

 

 

приходить, всі сидять – не дай бог десь подивитися. Як у тюрмі» (працівниця, 50 

років). 

Ймовірно реакція керівництва на неформальні переговори також може 

залежати і від «цінності» конкретного працівника чи працівниці. Якщо мова йде 

про швачку з високою кваліфікацією та досвідом, то керівництво фабрики 

ймовірніше буде йти на поступки. Ще легше проводити неформальні перемовини і 

добиватися поступок людям, які працюють на позиціях близьких до керівництва, 

наприклад, вже згаданому конструктору. За його словами, він без проблем може 

зустрітися з директором підприємства і висловити свої побажання чи скарги. 

Однак він усвідомлював, що така легкість перемовин неможлива для швачок. 

Свою думку з цього приводу він сформулював наступним чином:  

Потому что когда мы говорим о производстве, о швеях, то мы говорим не об 

одном человеке, не о другом, а о большом количестве, 150 швей, 200, 300, о 

большом количестве. И на них нельзя смотреть уже как на каждую 

индивидуально, потому что так можно запутаться. В основном это просто 

масса людей, масса людей, у которой там свои интересы. 

(Конструктор, 35 років)58 

Однак ставлення до неформальних перемовин може різнитися від фабрики 

до фабрики і залежати як від позиції керівництва фабрики, так частково і від 

структурних умов, які впливають на цю позицію. Як вже описувалося вище, на тлі 

відтоку робочої сили на деяких фабриках керівництво намагалося вислуховувати 

скарги та хоча б частково задовольняти вимоги працівників і працівниць. 

Наприклад, розповідаючи про досвід протесту швачок десятилітньої давності, 

                                                           
58 Цікаво і те, що з інтерв’ю зрозуміло, що опитаний конструктор асоціює себе вже не зі швачками чи іншими 
працівниками і працівницями та їхніми інтересами, а з керівництвом фабрики. Так, описуючи скарги швачок, він 
зазначив: «Обычно это такие жалобы, что в некоторых случаях уже чересчур зажрались. Когда им уже все, им дали 
условия, а им все мало […] Да и вообще надо понимать, что швея сама по себе – это человек, который, он пришел, 
шьет, и он думает не о том, как поднять фирму, как поднять производство, он думает о том, как поскорее прийти 
домой борща наварить, своей семье» (конструктор, 35 років). 
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одна респондентка прямо описала ситуацію, коли спрацювала впливовість у 

перемовинах на ринку праці:  

Ну ми, як ви кажете, бастували, собрали… [нова директорка] собрала нас 

три бригади, стала і перве, шо каже – єслі вам шо-то не нравиться, уходітє, 

вас тут ніхто не держить. І коли пошли увольняться люди […] уволилось 

десять, а прийшло одне, яке не вміє вобше працювати. Вона стала… бліже к 

людям, як то кажуть. У неї вже нема тепер такого – ухадітє. У неї тепер 

такого нема. 

(Швачка, 49 років) 

Окрім тактики примусового переведення в інший колектив, а також погрози 

звільнення, яку на практиці важко реалізувати, найчастішим способом здійснення 

тиску на працівників і працівниць є примус до звільнення. Цей примус може 

реалізовуватися через два механізми. Одним із них є моральний тиск, який може 

проявлятися в грубому поводженні, образах та інших способах впливу: «Там 

просто йде моральне таке. Ну, до тебе будуть постійно якимось такими 

претензіями, то ти щось не так робиш, то ти щось не так говориш, ти не так 

повернулась» (складальниця верху взуття, 33 роки). Учасниця дослідження з іншої 

фабрики так описувала типові наслідки спроб вести індивідуальні перемовини з 

керівництвом: «Вона може просто, начальник, як то кажуть, вз’їстися на тебе, 

любим тебе способом… прийдеться всьо-равно уйти. Буде виживати. Звільнити – 

не звільнять, вона просто виживе […] Буде доставати до послєднього. Таких уже 

багато було випадків» (швачка, 30 років). 

Окрім морального тиску, керівництво фабрики може використовувати метод 

економічного тиску, який реалізується через невиплату премій, переведення 

працівниць на менш оплачувані операції, ненадання роботи – як було описано 

вище в ситуації з працівницею, яка довго була на лікарняному через хронічні 

проблеми зі здоров’ям. Все це стає можливим через відсутність чітких і прозорих 

механізмів нарахування премій та організації виробничого процесу, зокрема 



180 

 

 

нормування та розподілу операцій між швачками. У результаті таких дій з боку 

керівного персоналу та власників, «незручні», надто активні, «вискочки» змушені 

або змиритися з ситуацією, або ж звільнятися через падіння зарплатні, а отже 

зменшення матеріальних ресурсів для відтворення робочої сили.  

Підсумовуючи, опитані робітники і робітниці працюють в умовах ринкового 

режиму контролю праці з елементами репресій з боку роботодавця. Більшість цих 

репресій здійснюється через механізми психологічного та економічного тиску. 

Можна припустити, що необхідність вдаватися до психологічного та економічного 

тиску з метою змушення працівниць до звільнення трапляється відносно нечасто 

через те, що низька ринкова впливовість у перемовинах, яка створює додатковий 

негативний вплив на низьку асоціативну впливовість у перемовинах, призводить 

до загалом низького рівня колективних перемовин чи протестів. Водночас така 

ситуація, разом з можливими репресіями з боку роботодавця, ймовірно посилює 

прояви «тихого» протесту, проти якого неможливо чинити тиск чи 

використовувати інші репресії. Однак, зважаючи на особливості функціонування 

глобальних ланцюгів постачання одягу, «тихий» протест є протестом направленим 

виключно на прямого роботодавця (місцеву фабрику) – його наслідки для 

основного роботодавця (транснаціональної корпорації) фактично відсутні. 

 

Висновки до розділу 3 

 

Використання концепції робітничої впливовості в перемовинах та теорій 

режимів контролю праці дало змогу ідентифікувати чинники, котрі визначають 

потенціал працівників і працівниць впливати на умови відтворення робочої сили, а 

також уточнити механізми цього впливу. Загалом низька впливовість у 

перемовинах опитаних працівників і працівниць призводить до слабкої здатності 

впливати на наявність як матеріальних, так і темпоральних ресурсів для 

відтворення робочої сили. До основних чинників, котрі визначають робітничу 
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впливовість у перемовинах, віднесено: особливості функціонування глобальних 

ланцюгів постачання, економічну динаміку на макрорівні, стан ринку праці, 

державну політику у сфері трудових відносин та соціального забезпечення (а 

також рівень контролю за її імплементацією), характеристики профспілок.  

Характеристики ринку праці, такі як безробіття та пропозиція 

працевлаштування, визначають впливовість у перемовинах на ринку праці. 

Підсумовано, що ці характеристики загалом мають негативні наслідки для 

впливовості в перемовинах на ринку праці опитаних працівників і працівниць.  З 

іншого боку, впливовість у перемовинах на ринку праці відносно зростає в 

результаті «тихого» протесту – високої плинності кадрів та їхнього низького 

міжпоколіннєвого заміщення. Однак існують і фактори, що обмежують цей 

«тихий» протест шляхом зменшення альтернативних можливостей 

працевлаштування. Серед цих факторів: розмір населеного пункту, вік, склад сім’ї, 

гендерно обумовлене навантаження репродуктивної праці, здоров’я, брак ресурсів. 

До обмежуючих чинників альтернативного працевлаштування також належить 

приватна власність на житло, структура якої заклалася в Україні в період 

існування Радянського Союзу. Будучи великою підтримкою відтворення робочої 

сили, наявність власного житла в умовах низьких зарплат та високої орендної 

плати, спрацьовує як фактор стримування внутрішньої трудової міграції, а отже – 

як обмеження альтернатив працевлаштування.  

Виявлено, що умови відтворення робочої сили та здатність працівників і 

працівниць впливати на ці умови визначаються такими особливостями 

функціонування глобальних ланцюгів постачання як ступінь їхньої фрагментації 

та особливості організації виробництва. Досліджені фабрики є постачальниками, а 

подеколи підрядниками постачальників брендів, що призводить до фрагментації 

зв’язку працівників і працівниць з основним роботодавцем, а також до постійної 

загрози переміщення виробництва, негативно впливаючи на їхню впливовість на 

робочому місці. У той же час, принципи організації виробництва «точно в строк» 
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має латентні позитивні наслідки для впливовості в перемовинах на робочому 

місці: використання страйкових тактик в умовах коротких і жорстких строків 

виконання замовлення може мати високу ефективність. Однак для цього 

необхідний певний рівень поінформованості та самоорганізації, які зазвичай 

відсутні на досліджених фабриках. 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. 

Державна політика (підтримки відтворення робочої сили) та 

макроекономічна динаміки, зокрема інфляція, також визначають умови 

відтворення робочої сили та впливовість у перемовинах. Підсумовано, що 

знецінення і так незадовільної підтримки держави в умовах кризової інфляції, 

безробіття та високої частки тіньової економіки, призвели до низької впливовості 

на ринку праці опитаних працівників і працівниць. 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 кризових явищ, 

антикризової соціально-економічної політики, високої частки тіньової економіки 

та слабкого контролю за дотриманням законодавства. Замість того, щоб захищати 

можливості переговорів щодо покращення ситуації або надавати підтримку в разі 

рішення покинути незадовільне місце роботи, державна підтримка в таких умовах 

радше прив’язує робітників і робітниць до роботодавця і, у той же час, «субсидує» 

виживання робочої сили, таким чином частково звільняючи як глобальний, так і 

локальний капітал від необхідності збільшувати витрати на оплату праці.  

Відсутність профспілок або їхня залежність від керівництва фабрик, має 

негативний вплив на асоціативну впливовість у перемовинах. Продемонстровано, 

що потенціал залучення інших акторів до робітничої боротьби і перемовин також 

низький: через загальний низький інтерес політичних партій до робітничих питань 

і через відносно незначну роль сектору в національній економіці. Уточнено 



183 

 

 

зв’язок між стратегічністю галузі та асоціативною впливовістю в перемовинах, де 

стратегічність визначає зацікавленість незалежних профспілок та інших акторів у 

робітничих перемовинах та боротьбі. 

У підсумку, загалом низька впливовість у перемовинах опитаних 

працівників і працівниць не призводить до значної кількості спроб перемовин чи 

протестів щодо забезпечення відтворення робочої сили матеріальними та 

темпоральними ресурсами. У результаті, відсутня необхідність активних репресій, 

оскільки немає суттєвої кількості спроб протесту та колективних перемовин, на 

які їх (з погляду роботодавця) потрібно направляти. З іншого боку, незадовільний 

рівень відтворення робочої сили призводить до «тихого» протесту, проти якого 

неможливо застосувати жодних репресій, однак наслідки такого протесту 

переважно відчутні лише для прямого роботодавця і не мають впливу на інтереси 

брендів. 

  



184 

 

 

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 
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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 

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 
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зв’язків між концепцією робітничої впливовості в перемовинах та теоріями 

режимів контролю праці як зв’язків між агентністю та структурою, можливе та 

продуктивне їхнє 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 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, 
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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 
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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 

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 

їхнього 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 
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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, 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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Додаток 1. Ґайд напівструктурованого інтерв’ю міжнародної організації 
«Кампанія за чистий одяг» 

 

Доброго дня! Скажіть, будь ласка, ви швачка/механік?  

[Відповідь «Ні»] 

[Відповідь «Так»] Я представляю міжнародну організацію «Кампанія за чистий 
одяг», яка досліджує умови та оплату праці на фабриках, які шиють одяг для 
відомих західних брендів. Чи не погодилися б ви відповісти на кілька запитань? 

Загальна інформація 

1. Дата проведення інтерв’ю  

2. Вік і стать працівника або працівниці  

3. Місце проживання, місце роботи  

4. Скільки у вас дітей, якщо вони є? Хто доглядає за ними, коли ви працюєте?  

5. Ким ви працюєте на фабриці?  

Замовники фабрики  

6. Які бренди виробляються на фабриці?  

Робочий час  

7. Чи є у вас норма виробітку, яку ви маєте виконати протягом дня, тижня, 
місяця?  

8. Чи доводиться вам працювати понаднормово, щоб виконати цю норму?  

9. Скільки часу ви зазвичай витрачаєте, щоб дістатися на роботу?  

10. Скільки в середньому понаднормових годин ви працювали протягом тижня 
останнього місяця?  

11. Як часто протягом останніх трьох місяців вам доводилося працювати в 
суботу?  
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12. Як часто протягом останніх трьох місяців вам доводилося працювати в 
неділю?  

13. Ви коли-небуть відмовлялися працювати понаднормово? З яких причин?  

14. Скільки вам платять додатково за понаднормові години праці?  

15. Чи важко отримати лікарняний, якщо ваші діти чи ви самі захворіли?  

16. Скільки днів із щорічної відпустки ви використали минулого року? Скільки 
вам платили протягом відпустки?  

17. Чи є якісь обмеження, щоб зайти чи вийти за межі фабрики? Які саме?  

Здоров’я та безпека на робочому місці  

18. Опишіть своє робоче місце. Що вам подобається чи не подобається?  

19. Чи є на фабриці вікна і/або вентиляція? Наскільки холодно/спекотно може 
бути на робочому місці взимку/влітку?  

20. Чи доводиться вам працювати з хімічними речовинами чи іншими 
речовинами, які, на вашу думку, можуть зашкодити здоров’ю?  

21. Які засоби захисту (спецодяг, маска) ви зазвичай використовуєте? Чи надає 
їх роботодавець? Чи доводиться вам купувати ці засоби самостійно?  

22. На вашу думку, чи є у вас або у ваших колег проблеми зі здоров’ям через 
роботу? Чи є у вас або ваших колег професійні захворювання (проблеми з 
диханням, подразнення шкіри, очей, носа, горла, проблеми зі спиною або інші, які 
з’явилися через цю роботу)?  

23. Чи траплялися з вами або вашими колегами нещасні випадки на 
виробництві?  

24. Чи є на фабриці медпункт або аптечка?  

25. Чи проводяться тренінги з техніки безпеки на робочому місці? Чи 
розповідають працівницям про професійні ризики?  

26. Чи були на вашій фабриці перевірки Державної інспекції з питань праці 
протягом останніх півроку? Чи запитували вас інспектори про умови праці?  
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Оплата праці 

27. Якою була ваша місячна зарплата протягом останніх трьох місяців (до й 
після оподаткування)?  

28. Чи знаєте ви точно, як нараховується ваша зарплата. Чи отримуєте ви 
підтверджуючі документи з розрахунками? Чи пояснюють вам нарахування усно?  

29. Чи оплачують вам всі понаднормові години праці? На вашу думку, чи 
оплачують вам понаднормові згідно з законодавством?  

30. Скільки отримують працівниці, якщо понаднормових немає?  

31. Скільки отримують працівниці, коли на фабриці немає замовлень? Коли 
таке траплялося востаннє?  

32. Чи є на фабриці працівники або працівниці, чия робота оплачується 
погодинно? Якщо так, то яку роботу вони виконують?  

33. Яка робота на фабриці зазвичай виконується жінками, а яка – чоловіками?  

34. Чи бувало таке, що частина зарплатні вам видавалася не грошима 
(наприклад, їжею, квитками на транспорт)?  

35. Чи отримуєте ви премії, наприклад, якщо не берете відпустку або якщо не 
спізнюєтеся протягом місяця?  

36. Чи є штрафні вирахування з зарплатні? За що?  

37. Чи траплялися випадки, коли вам не виплачували зароблену зарплату або 
змушували віддати частину вже отриманої оплати?  

38. Скільки людей у вашій сім’ї заробляє? 

39. Чи платять за вас обов’язкові відрахування (пенсійні внески, страхування на 
випадок безробіття і таке інше)?  

40. Чи є у вас додаткові підробітки? Чи є у вас присадибне господарство? Що 
ще допомагає вам зводити кінці з кінцями?  

41. Чого вам найбільше бракує з того, що ви не можете собі дозволити зараз?  

Витрати на гідне життя  
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42. Скільки мала б витрачати ваша сім’я протягом місяця, щоб забезпечити собі 
гідне життя [запитуйте кожен пункт окремо, а потім підрахуйте разом]:  

a. На їжу (м’ясо хоча б раз на тиждень). 

b. Житло: витрати на оренду, іпотеку, поточне утримання житла. 

c. Базові витрати на комунальні та інші послуги: електрику, опалення, воду, 
телефон, інтернет…  

d. Витрати на гігієну та здоров’я. 

e. Громадський транспорт (вартість місячного проїзного на дитину та 
працівницю). 

f. Освіта (оплата за навчання, канцтовари) і культура/відпочинок (вартість 
квитка в кіно й вартість кафе один раз на місяць). 

g. Одяг і взуття. 

h. Одна поїздка на сімейний відпочинок у межах країни. 

i. Заощадження на непередбачувані витрати (стоматолог, похорони, весілля…)  

Разом 

Трудовий договір  

43. Чи є у вас письмовий договір?  

44. На який термін підписаний ваш договір?  

Право на об’єднання та колективні переговори  

45. Якщо у вас виникають скарги – що ви робите, до кого звертаєтеся? Ви 
озвучуєте їх колективно чи індивідуально?  

46. Чи є на фабриці профспілка? Якщо так: чи відомо вам, скільки людей до неї 
входять? Чим займається профспілка? Чи звернулися б ви до неї у випадку 
проблем/конфліктів?  

47. Чи є на вашій фабриці колективний договір? Чи знаєте ви про його зміст?  

48. Чи були на фабриці трудові конфлікти? Через що й чим вони закінчилися?  
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Праця мігрантів / дитяча праця  

49. Який вік наймолодшої працівниці або працівника на вашій фабриці?  

50. Чи працюють на фабриці мігранти? Якщо так, то що вам відомо про їхні 
умови праці?  
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Додаток 2. Ґайд напівструктурованого глибинного інтерв’ю  

 

Робочий та позаробочий час 

1. Як ви проводите свій позаробочий час?  

1.1 Як проходять ваші вихідні? 

1.2 Чи допомагає вам хтось у роботі по дому?  

2. Чи вистачає вам позаробочого часу? 

2.1 Чи встигаєте ви зробити все, що плануєте? Що ви робите, коли не 

встигаєте? 

2.2 На що б ви хотіли мати більше часу? 

2.3 Чи є у вас час на себе? Як ви його проводите? 

2.4 Чи є у вас час на відпочинок? Як ви відпочиваєте? 

2.5 Чи є у вас час на спілкування з друзями, хобі? 

3. Чи почуваєте ви, що відновлюєте свої сили перед роботою? 

3.1 Як би ви описали своє самопочуття після роботи та перед роботою? 

3.2 Як часто ви почуваєтеся перевтомленою? 

3.3 Чи бувають у вас проблеми зі здоров’ям, пов’язані з перевтомою? 

Свобода самоорганізації та перемовини 

4. Чи відомо вам про випадки протестів або трудових конфліктів на вашій 

фабриці? Опишіть ці випадки. 

4.1 Чи брала участь у протесті/конфлікті профспілка? Наскільки ефективно 

вона представляла інтереси працівників і працівниць? 

5. Як реагувало на протест/конфлікт керівництво фабрики? 

5.1 Чи йшли на зустріч вимогам/скаргам? 

5.2 Чи був тиск з боку керівництва фабрики? 

5.3 Чи вдавалося керівництво фабрики до погроз, залякувань, інших методів 

тиску? 

6. Чим завершилася ситуація?  
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6.1 Чи були виконані вимоги або взяті до уваги скарги працівників і 

працівниць?  

6.2 Чи були якісь негативні наслідки для працівників і працівниць? Чи було 

когось оштрафовано, звільнено, переведено на інше робоче місце?  

Альтернативи працевлаштування 

7. Наскільки велика плинність кадрів на вашому підприємстві?  

7.1 Чи відчувається на фабриці нестача робочої сили? 

7.2 Куди ідуть люди з підприємства? 

8. Чи багато молоді працює на фабриці?  

8.1 Чи часто працевлаштовуються нові молоді люди?  

8.2 На вашу думку, з чим пов’язане бажання/небажання молоді працювати 

на фабриці? 

8.3 Де працевлаштовується молодь у вашому місті? 

8.4 Що робить керівництво фабрики для пошуку нових людей?  

9. Чи думали ви міняти роботу?  

9.1 Які варіанти іншої роботи ви розглядаєте? 

9.2 Які переваги/недоліки цих варіантів, порівняно з роботою на фабриці?  

9.3 Які перешкоди для цього працевлаштування? 
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Додаток 3. Узагальнена інформація про респондентів і респонденток 

 

№ Код Регіон Розмір 

населеного 

пункту 

Стать Вік Професія Стаж на фабриці Наявність 

профспілки 

1 А1* Півд. >500000 жінка 58 швачка 28 років так 

2 А2* Півд. >500000 жінка 55 швачка 20 років так 

3 Б1 Півд. 10000-

20000 

жінка 30 швачка 1 рік так 

4 Б2 Півд. 10000-

20000 

жінка 65 швачка 50 років так 

5 Б3* Півд. 10000-

20000 

жінка 49 швачка 10 років так 

6 Б4 Півд. 10000-

20000 

чоловік 53 працівник 

котельні 

сезонна робота так 

7 В1 Зах. 200000-

300000 

жінка 60 прибиральниця 41 рік так 

8 В2 Зах. 200000-

300000 

жінка 48 швачка 8 років так 

9 В3 Зах. 200000-

300000 

чоловік 65 слюсар 8 років так 

10 В4 Зах. 200000-

300000 

жінка 18 швачка випробувальний 

термін 

так 

11 В5 Зах. 200000-

300000 

жінка 19 швачка випробувальний 

термін 

так 

12 В6* Зах. 200000-

300000 

жінка 42 швачка 8 років так 

13 В7 Зах. 200000-

300000 

жінка 18 швачка кілька місяців так 

14 В8 Зах. 200000-

300000 

жінка 30 швачка 5 років так 

15 В9 Зах. 200000-

300000 

жінка 31 швачка 3 місяці так 

16 В10 Зах. 200000-

300000 

жінка 55 швачка 9 років так 

17 Г1 Зах. 200000-

300000 

жінка 60 швачка 13 років ні 
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18 Г2 Зах. 200000-

300000 

жінка 35 швачка 7 років ні 

19 Г3 Зах. 200000-

300000 

жінка 55 швачка 1 рік ні 

20 Г4* Зах. 200000-

300000 

жінка 58 працівниця на 

складі 

38 років ні 

21 Г5 Зах. 200000-

300000 

жінка 47 швачка 3 роки ні 

22 Г6 Зах. 200000-

300000 

жінка 64 швачка 48 років ні 

23 Г7 Зах. 200000-

300000 

чоловік 42 наладчик 

швейних 

машин 

20 років ні 

24 Г8 Зах. 200000-

300000 

жінка 49 працівниця на 

складі 

17 років ні 

25 Г9 Зах. 200000-

300000 

жінка 35 швачка 4 роки ні 

26 Г10 Зах. 200000-

300000 

жінка 58 прибиральниця кілька місяців ні 

27 Г11* Зах. 200000-

300000 

жінка 40 швачка 20 років ні 

28 Д1 Півн. 50000-

60000 

жінка 55 швачка 36 років ні 

29 Д2 Півн. 50000-

60000 

жінка 33 підсобна 

працівниця 

2 роки ні 

30 Д3 Півн. 50000-

60000 

жінка 58 швачка 15 років ні 

31 Д4 Півн. 50000-

60000 

жінка 33 прасувальниця 5 років ні 

32 Д5* Півн. 50000-

60000 

жінка 38 підсобна 

працівниця 

2 роки ні 

33 Д6 Півн. 50000-

60000 

жінка 50 швачка 32 роки ні 

34 Д7 Півн. 50000-

60000 

жінка 44 швачка 15 років ні 

35 Д8 Півн. 50000-

60000 

жінка 50 швачка 30 років ні 

36 Е1 Цент. 20000- жінка 55 швачка 13 років так 
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30000 

37 Е2 Цент. 20000-

30000 

жінка 58 швачка 38 років так 

38 Е3 Цент. 20000-

30000 

жінка 49 прасувальниця 29 років так 

39 Е4 Цент. 20000-

30000 

жінка 60 швачка 12 років так 

40 Е5 Цент. 20000-

30000 

жінка 55 швачка 23 роки так 

41 Е6 Цент. 20000-

30000 

жінка 35 швачка 7 років так 

42 Е7* Цент. 20000-

30000 

жінка 49 швачка 30 років так 

43 Е8 Цент. 20000-

30000 

жінка 45 контролерка 

якості 

15 років так 

44 Ж1 Цент. 200000-

300000 

жінка 53 швачка 28 років так 

45 Ж2 Цент. 200000-

300000 

жінка 57 швачка 17 років так 

46 Ж3 Цент. 200000-

300000 

жінка 55 швачка 31 рік так 

47 Ж4 Цент. 200000-

300000 

жінка 37 швачка 5 років так 

48 Ж5 Цент. 200000-

300000 

жінка 45 швачка 3 роки так 

49 Ж6* Цент. 200000-

300000 

жінка 37 швачка 16 років так 

50 З1 Цент. <10000 жінка 48 швачка 15 років ні 

51 З2 Цент. <10000 жінка 32 швачка 7 років ні 

52 К1* Зах. 60000-

70000 

жінка 44 пакувальниця 26 років так 

53 Л1 Зах. >500000 жінка 50 працівниця 2 роки ні 

54 М1* Зах. >500000 жінка 28 швачка 8 місяців ні 

55 М2* Зах. >500000 жінка 24 швачка 5 років ні 

56 Н1* Зах. >500000 жінка 43 швачка 7 років ні 

57 Н2 Зах. >500000 жінка 50 швачка 11 років ні 

58 Н3 Зах. >500000 жінка 33 працівниця на 

складі 

7 років ні 
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59 О1* Цент. 300000-

400000 

жінка 30 швачка 8 років так 

60 П1* Півн. 200000-

300000 

жінка 49 швачка 29 ні 

61 Р1* Зах. 30000-

40000 

жінка 49 швачка 12 так 

62 Р2 Зах. 30000-

40000 

жінка 37 швачка 7 так 

63 Р3 Зах. 30000-

40000 

жінка 53 швачка 5 так 

64 С1* Півн. 200000-

300000 

жінка 33 складальниця 

верху взуття 

4 роки ні 

65 Т1* Півн. 200000-

300000 

чоловік 35 конструктор 7 років ні 

66 ---* Півн. 200000-

300000 

жінка 60 голова 

обласної 

профспілки 

легкої 

промисловості 

  

* - напівструктуроване глибинне інтерв’ю. 
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