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Abstract

Based on the official statistic and sociological monitoring data, the author analyses
undergoing changes within the structure of working class in Ukraine and examines its
new distinctions.

Сутність вис новків дослідників постіндустріаль но го суспільства сто сов -
но долі робітни чо го кла су зво дить ся до та ко го по сту ла ту: на прикінці ХХ сто -
ліття свою істо рич ну місію він ви ко нав, по сту пив ши ся провідни ми по зиція -
ми се реднім кла сам [1]. Цей су куп ний ефект був наслідком низ ки взаємо за -
леж них про цесів. По-пер ше, впро довж ми ну ло го століття чи сель ність ро -
бітни чо го кла су ско ро ти ла ся вдвічі. Ско ро чен ня тра диційних груп про ле -
таріату в роз ви не них суспільствах За хо ду відбу ва ло ся у виг ляді хвиль: за вдя -
ки технічним і тех но логічним інно ваціям, ек спансії сфе ри по слуг, підви щен -
ню ролі освіти та кла су про фесіоналів. По-дру ге, па ра лель но зі ско ро чен ням
чи сель ності три ва ло зни жен ня ролі робітни чо го кла су в тра диційно му ро -
зумінні. На дум ку дослідників, на прикінці 1980-х років на тлі різко го падіння
зна чен ня індустріаль но го сек то ру гос по да рства бур жу азія і про ле таріат — як
го ловні ан та гоністи й носії ціннос тей індустріаль но го ладу — вже не виз на ча -
ли ані пер спек ти ви, ані ди наміки соціаль но го роз вит ку. Вод но час уви раз ни -
ли ся об ри си но во го доміна нтно го соціаль но го конф лікту — між носіями та
не-носіями знан ня. По-третє, зовнішні про бле ми робітни чо го кла су по си лю -
ва ли ся зрос тан ням внутрішньої ди фе ренціації, при нци по вою зміною його якіс -
них ха рак те рис тик. Якщо раніше, на дум ку дослідників, він яв ляв со бою до -
волі од норідну та згур то ва ну соціаль ну гру пу, то те пер більшість його пред -
став ників роз’єднані й вель ми різнорідні за освітнім рівнем, до хо да ми, спо -
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жив чи ми мо де ля ми, інте ре са ми, національ ни ми та рас ови ми озна ка ми. Усе -
ре дині робітни чо го кла су сфор му ва ли ся дві ве ликі гру пи, що ма ють відмінні
ха рак те рис ти ки й інте ре си: кваліфіко вані працівни ки індустріаль но го сек то -
ру (котрі за до хо да ми і соціаль ним ста но ви щем на бли жа ють ся до се редніх
верств суспільства) та не опро ле таріат (працівни ки низ ь ко- і не кваліфіко ва -
ної праці, що не по тре бує особ ли вої підго тов ки і є ма ло оп ла чу ва ною, які май -
же не охоп лені про фспілка ми, по збав лені пев ної кла со вої на леж ності й пе ре -
бу ва ють під постійною за гро зою втра ти ти ро бо ту). З огля ду на це в західній
соціології у 1970–1980-х ро ках обґрун то ву ва ли кілька кон цепцій не одно рід -
ності робітни чо го кла су: “робітни чої арис ток ратії”, “за мож них робітників”,
“ста ро го і но во го ро біт ни чо го кла су” [2, с. 252–254].

На томість ра дянські соціоло ги в цей період ви яв ля ли при нци по во інші
(го лов ним чи ном проґре сивні) тен денції у роз вит ку вітчиз ня но го робітни -
чо го кла су [3–5]. По-пер ше, вони відзна ча ли по сту паль не зрос тан ня чи -
сель ності робітни чо го кла су (на по чат ку 1980-х років він ста но вив уже дві
тре ти ни за й ня тих). По-дру ге, на го ло шу ва ло ся на рос тан ня його еко номічно -
го і соціаль но го по тенціалу, фор му ван ня об’єктив них пе ре ду мов ви ко нан ня
ним ролі “го лов ної про дук тив ної і соціаль ної сили соціалістич но го су спіль -
ства”. По-третє, фіксу ва ла ся зміна якісних ха рак те рис тик, але не в бік
збільшен ня за сад і мас шта бу нерівності, а на впа ки, у пер спек тиві по до лан ня 
кла со вих відміннос тей між робітни ка ми й кол гос пни ка ми, збли жен ня ро -
біт ників з інтеліґенцією.

Звісно, іде о логічну тезу щодо по до лан ня і здо лан ності як міжкла со вих,
так і внутрішньок ла со вих відміннос тей ра дянські соціоло ги не за пе ре чу ва -
ли. Про те дослідни ки 1980-х років об сто ю ва ли дум ку, що все ре дині ро -
бітни чо го кла су спос теріга ють ся суттєві відмінності. Його струк ту ру роз -
гля да ли за низ кою кри теріїв (які, втім, за сто со ву ють у кла со во му аналізі
вза галі не за леж но від типу суспільства — ра дя нсько го, по стра дя нсько го чи
західно го): за стат тю, віком, місцем про жи ван ня, рівнем освіти, за й нятістю
в пев них га лу зях суспільно го ви роб ниц тва, рівнем кваліфікації, а та кож за
розміром за робітної пла ти, став лен ням до праці, рівнем куль ту ри тощо.

Поп ри те, що ра дянські соціоло ги опи су ва ли робітни чий клас як ви со -
ко ди фе ренційо ва ну спільно ту, ці внутрішні відмінності не сприй ма ли ся
ними як соціаль но зна чимі. Скажімо, виз на ю чи, що між на ла год жу валь ни -
ком ав то ма тич ної лінії та ван таж ни ком із по чат ко вою освітою існу ють
значні відмінності у соціаль но-про фесійних по зиціях і ха рак те рис ти ках,
учені вод но час на го ло шу ва ли, що цих робітників об’єднує одна ко ве став -
лен ня до за собів ви роб ниц тва, тому вони рівною мірою бе руть участь у гро -
мадській організації праці, у них єдині інте ре си й участь у спо собі роз поділу
ма теріаль них благ за леж но від праці [3, с. 120]. Цією при нци по вою єдністю
ніве лю ва ла ся зна чимість усіх внутрішніх відміннос тей. Та ким чи ном, ба -
зис на ме то до логічна інтенція дослідників на за гал була еґаліта р истською.
Вони под а ва ли робітни чий клас як гру пу, що має (не зва жа ю чи на знач ну
внутрішню ге те ро генність) єдину іде о логію, схожі інте ре си, еко номічні й
політичні орієнтації. Усі пе релічені вище мо ног рафічні досліджен ня ро -
бітни чо го кла су СРСР се ре ди ни 1980-х ви хо ди ли із “пер спек тив но го ана -
лізу” й од но стай но про ро ку ва ли зрос тан ня проґре сив них тен денцій по до -
лан ня внутрішньок ла со вих відміннос тей.
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І за раз не важ ли во, були ви ок рем лені ра дя нськи ми соціоло га ми тен -
денції об’єктив но влас тиві робітни чо му кла су чи відби ва ли іде о логічно
 лояльні уяв лен ня дослідників. Політичні й еко номічні ре фор ми останніх
двад ця ти років спри чи ни ли ся до при нци по вих змін соціаль ної струк ту ри
укр аїнсько го суспільства, зок ре ма кар ди наль но впли ну ли на долю робітни -
чо го кла су. По-пер ше, кількісно він ско ро тив ся більш як удвічі, хоча й за ли -
шив ся на й чис леннішою соціаль ною гру пою1. По-дру ге, втра тив ши свої іде -
о логічні пре фе ренції, він те пер навіть номіна льно не має ста ту су го лов но го
соціаль но го ак то ра, який виз на чає на пря ми по сту пу укр аїнсько го су спіль -
ства, й нині, на дум ку ек спертів, має суто адап таційний по тенціал [7]. По-
 третє, од но час но все ре дині робітни чо го кла су відбу ва ли ся якісні зміни,
вив чен ню яких і приділено основ ну ува гу у про по но ваній статті.

Своє за вдан ня ми вба ча ли у дослідженні ди наміки мор фо логічних від -
міннос тей усе ре дині робітни чо го кла су, в аналізі но вих внутрішньок ла со -
вих ге те ро ген нос тей (но вих як за свої ми при чи на ми, так і за мас шта ба ми),
що ви ник ли внаслідок струк тур них еко номічних і політич них зру шень, а та -
кож у виз на ченні но вих струк ту рацій робітників усе ре дині підприємств.
Для емпірич но го аналізу різних зрізів якісно го скла ду робітни чо го кла су й
реалізації по став ле них за вдань ми звер ну ли ся до да них Дер жав но го ко -
мітету ста тис ти ки Украї ни та соціологічно го моніто ринґу, здійсню ва но го
Інсти ту том соціології НАН Украї ни впро довж 1994–2005 років за реп ре -
зен та тив ною для укр аїнсько го на се лен ня вибіркою (1800 осіб). Ця емпірич -
на база дає змо гу не лише відоб ра зи ти су час ну струк ту ру робітни чо го кла су
в Україні, а й про а налізу ва ти її ди наміку за останні двад цять років.

Ди наміка мор фо логічної струк ту ри

Де мог рафічна струк ту ра укр аїнсько го робітни чо го кла су на справді
змi ню ва ла ся впро довж за зна че но го де ся тиліття, хоча й не над то ра ди каль -
но. За стат тю у складі робітників тра диційно зберігається дис про порція —
це пе ре важ но чо ловіча пра ця. Так, у 2005 році, згідно із да ни ми моніто ринґу, 
гру па робітників на дві тре ти ни (65,5%) скла да ла ся з чо ловіків і на тре ти ну
(34,5%) — із жінок. При чо му дис про порція більшою мірою ви ра же на се ред
кваліфіко ва ної час ти ни робітників, де час тки чо ловіків і жінок ста нов лять
68,3% і 31,7%, тоді як се ред за й ня тих не кваліфіко ва ною фізич ною пра цею —
відповідно 57,4% і 42,6%. Дані моніто ринґу свідчать, що за останні 12 років
уви раз ни ла ся тен денція до фемінізації робітни чо го кла су. На це вка зує
факт змен шен ня час тки чо ловіків се ред кваліфіко ва них робітників із 73,9%
у 1994-му до 68,3% у 2005 році. Чи ма ло дослідників за зна ча ють, що за галь на
тен денція впро довж 1990-х років була та кою: у зв’яз ку зі ско ро чен ням об -
сягів ви роб ниц тва, погіршен ням умов праці й низ ь кою за робітною пла тою
чо ловіки, що раніше ста но ви ли основ ний кістяк робітників, за ли ша ли те пер 
уже соціаль но і ма теріаль но не при ваб ливі ро бочі місця, що їх за пов ню ва ли
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жінки. І на впа ки, жінки витісня ли ся з пре стиж них ви со ко оп ла чу ва них ро -
бо чих місць — їх посідали чо ловіки [8, с. 23].

Віко вий склад робітни чо го кла су у 2005 році був та кий: 23,9% при па да -
ло на мо ло дих лю дей віком до 30 років, 69,6% — на 30–55-літніх, 6,5% — на
лю дей, стар ших за 55 років. (Віко вих відміннос тей се ред кваліфіко ва них і
не кваліфіко ва них робітників не ви яв ле но.) На явні в на шо му роз по ряд -
женні дані не підтвер джу ють до волі по ши ре ної се ред соціологів дум ки сто -
сов но старіння робітни чо го кла су. Нав па ки, від 1994 року фіксується зна чи -
ме збільшен ня в його складі час тки мо лоді віком 18–30 років із 16,9% до
23,9%. За да ни ми Дер жком ста ту Украї ни, час тка мо ло дих працівників  вi -
ком до 35 років найбільша у сфері торгівлі (42,5%) і на й мен ша — у сільсько -
му гос по дарстві (23,6%); раз ом із тим у сфері го тель но го й рес то ран но го
бізне су вона дорівнює 34,5%, у про мис ло вості — 31,3%, на транс порті —
28,3%, у будівництві — 26,0%1. Така помітна ди фе ренціація дає підста ви
при пус ка ти, що в різних за го нах робітни чо го кла су відбу ва ють ся різнос пря -
мо вані про це си: в одних — його старіння, в інших — на впа ки, омо лод жен ня.

Освітня струк ту ра робітників за досліджу ва ний період не за зна ла істот -
них змін: у 2005 році 4,1% мали вищу освіту, 21,6% — се ред ню спеціаль ну,
48,3% — се ред ню і 26,0% — по чат ко ву або не пов ну се ред ню. Ясна річ,
зберіга ють ся відмінності в освітніх ха рак те рис ти ках за й ня тих кваліфіко ва -
ною і не кваліфіко ва ною пра цею: се ред пер ших удвічі більше тих, хто здо був
се ред ню спеціаль ну освіту, й у півто ра раза мен ше тих, у кого по чат ко ва
освіта або не пов на се ред ня.

По се ле нська струк ту ра робітників та кож за ли ши ла ся незмінною із ра -
дя нських часів — у 2005 році три чверті ста но вив міський робітни чий клас
(5,5% меш ка ли в Києві, 41,3% — у ве ли ких і 28,6% — у не ве ли ких містах), а
чверть (24,7%) — сільський. При чо му в селі скон цен тро ва на тре ти на усіх не -
кваліфіко ва них робітників і лише ко жен п’я тий кваліфіко ва ний.

Відмінності у кваліфікації праці, які відби ва ють вер ти каль ний зріз
струк ту ри робітни чо го кла су, найбільшою мірою впли ва ють на еко но міч -
ний і соціаль ний ста тус робітників, що дістає вияв у відміннос тях між рівня -
ми опла ти праці, в ґарантіях за й ня тості, привілеях, зреш тою — у пре стижі.
Про фесійно-кваліфікаційна ди фе ренціація працівників, зок ре ма й робіт -
ників, відоб ра же на в Дер жав но му кла сифіка торі про фесій, роз роб ле но му
відповідно до Міжна род них стан дартів кла сифікації за нять (ISCO-88) і за -
сто со ву ва но му в Україні від 1995 року. Се ред дев ’я ти ка те горій, що містять -
ся в ньо му, п’ять останніх об’єдну ють працівників фізич ної праці, а саме:
робітни ки сфе ри торгівлі та по бу то вих по слуг; кваліфіко вані робітни ки
сільсько го і лісо во го гос по да рства, ри бо роз ве ден ня і ри б альства; кваліфіко -
вані робітни ки з інстру мен том; опе ра то ри та скла даль ни ки устат ку ван ня і
ма шин; робітни ки на й простіших про фесій. Відповідь на пи тан ня, як роз -
поділені робітни ки за цими ка те горіями, да ють дані Дер жком ста ту Украї ни
(див. ряд ки 5–9 табл. 1). За га лом працівни ки фізич ної праці 2002 року ста -
но ви ли май же дві тре ти ни (61,8%) усіх за й ня тих, при чо му час тка їх від 1996
ро ку істот но не зміни ла ся (59,5%).
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Таб ли ця 1

Кла сифікація працівників за про фесійно-кваліфікаційни ми озна ка ми
(1996–2002)1

Ка те горії
1996 1998 2000 2002 % 2002

до
1996тис. % тис. % тис. % тис. %

Усьо го за й ня тих 24114,0 100,0 22998,4 100,0 20419,8 100,0 20400,7 100,0 84,6
1. За ко но давці, ви -
щі дер жавні служ -
бовці, керівни ки 

1691,1  7,0 1602,8  7,0 1459,8  7,2 1495,3  7,3 88,6

2. Про фесіона ли 3224,8 13,4 3065,5 13,3 2635,0 12,9 2602,5 12,7 80,7
3. Фахівці 3258,0 13,5 3256,1 14,2 3061,1 15,0 2789,8 13,6 85,6
4. Технічні служ -
бовці 1582,9  6,6 1200,1  5,2 845,1  4,2 900,9  4,4 56,9

5. Робітни ки сфе ри 
об слу го ву ван ня і
торгівлі 

1374,9  5,7 2411,8 10,5 2305,1 11,3 2575,6 12,6 187,3

6. Кваліфіко вані
робітни ки сіль сько -
го і лісо во го гос по -
дарств, ри бо роз ве -
ден ня і ри б альства 

1204,2  5,0 1834,0  8,0 616,8  3,0 459,1  2,3 38,1

7. Кваліфіко вані
робітни ки з інстру -
мен том 

4103,8 17,0 1877,2  8,2 2725,7 13,3 2753,7 13,5 67,1

8. Опе ра то ри і скла -
даль ни ки устат ку -
ван ня й ма шин 

1967,7  8,2 2166,8  9,4 3152,0 15,4 3000,4 14,7 152,5

9. Най простіші
про фесії 5706,6 23,7 5584,1 24,3 3619,2 17,7 3823,4 18,7 70,0

Се ред російських соціологів сфор му ва ла ся дум ка щодо дек валіфікації
робітни чо го кла су впро довж 1990-х років. Ними зафіксо ва на така тен денція 
сто сов но зміни кваліфікаційної струк ту ри ро бо чої сили внаслідок деін дуст -
ріалізації на род но го гос по да рства: ско ро чен ня кількості кваліфіко ва них
робітників і збільшен ня — не кваліфіко ва них [10, с. 48].

Утім, дані Дер жком ста ту Украї ни цю тен денцію підтвер джу ють лише
час тко во2. На сам пе ред сто сов но не кваліфіко ва них робітників ви яв ляється
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1 Дже ре ло: [9, с. 229].
2 У про фесійно-кваліфікаційній кла сифікації вирізня ють дві ве рстви, що ха рак те ри -
зу ють вер ти каль ну бу до ву робітни чо го кла су за рівнем кваліфікації праці та не обхідним
рівнем освіти — робітни ки кваліфіко ва ної праці, що по тре бує за галь ної се ред ньої, фа хо -
вої освіти або фа хо вої підго тов ки на ви роб ництві (5–8-ма ка те горії), і робітни ки не -
кваліфіко ва ної праці, для ви ко нан ня якої дос тат ньо не пов ної се ред ньої освіти й інструк -
та жу (9-та ка те горія).



про ти леж на опи саній російськи ми соціоло га ми тен денція: в Україні за пе -
ріод від 1996 до 2002 року час тка робітників на й простіших про фесій не
зрос ла (як у Росії), а зни зи ла ся май же на тре ти ну — від 23,7% усіх за й ня тих
до 18,7%. Ра зом із тим у верстві кваліфіко ва них “синіх комірців” відбу ва ли -
ся різно век торні про це си. Так, більш як удвічі зрос ла час тка робітників сфе -
ри торгівлі та по бу то вих по слуг, у півто ра — опе ра торів і скла даль ників
устат ку ван ня та ма шин. Вод но час май же втричі ско ро ти ла ся час тка ква -
ліфіко ва них робітників сільсько го, лісо во го і риб но го гос по дарств, на тре -
ти ну — кваліфіко ва них робітників з інстру мен том.

Дані соціологічно го моніто ринґу та кож не засвідчу ють зрос тан ня кіль -
кості не кваліфіко ва них робітників, хоча ско ро чен ня кваліфіко ва них має
місце. Упро довж де ся тиліття (від 1994 до 2003 року) відбу ва ло ся послідов -
не змен шен ня час тки кваліфіко ва них робітників із 19,3% до 13,1%. У під -
сум ку кількість цієї ка те горії у 2003 році ста но ви ла дві тре ти ни (68%) від її
чи сель ності 1994 року. Про те опи ту ван ня 2004 і 2005 років до во дять, що цей 
неґатив ний про цес, схо же, при пи не ний, навіть зафіксо ва но зрос тан ня чи -
сель ності кваліфіко ва них робітників до 15,9%, що мож на по в’я зу ва ти зі
зрос тан ням еко номіки Украї ни на по чат ку но во го століття. А от чи сельність 
робітників не кваліфіко ва ної праці (іден тифіко ва них в ан кеті як “різно роб,
підсоб ний робітник”) упро довж де ся тиліття за ли ша ла ся прак тич но ста -
більною — 4,8% у 1994-му і 5,7% у 2005 році.

Га лу зе ва струк ту ра робітни чо го кла су СРСР була пред став ле на та ки -
ми за го на ми: індустріаль ний (38,4%), аґрар ний (13,8%), загін транс пор ту та
зв’яз ку (12,0%), будівниц тва (10,7%), торгівлі, гро ма дсько го хар чу ван ня,
ма теріаль но-по бу то во го по ста чан ня і збу ту, за готівель (9,4%), загін ЖКГ і
не ви роб ни чих видів по бу то во го об слу го ву ван ня (4,9%), інші (10,8%) [5,
с. 131]. У су часній Україні при й ня то но вий стан дарт обліку га лу зе вої за й ня -
тості (“Кла сифіка тор видів еко номічної діяль ності” (КВЕД), за твер дже ний
1996 року), що не дає мож ли вості пря мо зістав ля ти дані щодо га лу зе вої
струк ту ри робітників ра дя нсько го та по стра дя нсько го періодів. Про те й
 зараз на й чис леннішими гру па ми за ли ша ють ся робітни ки про мис ло вості,
сіль сько го та лісо во го гос по да рства, транс пор ту, торгівлі, будівниц тва (див.
табл. 2). Усі ці гру пи чи сель но ско ро ти ли ся від 1995 року, про те пи то ма вага
їх се ред за й ня тих в еко номіці істот но не зміни ла ся (крім працівників сіль сь -
ко го і лісо во го гос по дарств, а та кож будівниц тва, час тки яких по мен ша ли).

Робітни ки різних га лу зей помітно стра тифіко вані за опла тою й умо ва -
ми праці. Якщо за ра дя нських часів у на й вигіднішому ста но вищі пе ре бу ва -
ли робітни ки підприємств військо во-про мис ло во го ком плек су (не тільки за 
опла тою праці, а й у плані шансів на от ри ман ня жит ла та якісних по слуг у
сфе рах охо ро ни здо ров ’я і відпо чин ку, а та кож на при дбан ня ав то мобіля і
то варів три ва ло го ко рис ту ван ня), то в період рин ко вих ре форм вони по -
страж да ли більше за інших. За раз відбу вається ре ком по зиція га лу зе вої
ієрархії, але при нцип рівної опла ти за рівну пра цю й над алі по ру шується.
По-пер ше, зберігається ви со ка міжга лу зе ва ди фе ренціація робітників у
сфе рі опла ти праці: працівни ки транс пор ту та зв’яз ку от ри му ва ли у 2004 ро -
ці в се ред ньо му 843 грн, про мис ло вості — 743 грн, а от працівни ки торгівлі — 
509 грн, риб но го гос по да рства — 375 грн, сільсько го гос по да рства — 295
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грн1. По-дру ге, різним га лу зям при та ман на різна інтен сивність між ква -
ліфікаційної (міжпо са до вої) стра тифікації в оплаті праці. Якщо у га лу зях із
низ ь кою за робітною пла тою (на прик лад, у сільсько му гос по дарстві) пе ре -
ва жає “зрівнялівка”, то в га лу зях із ви со кою опла тою (авіаційний і вод ний
транс порт, транс портні по слу ги, ви роб ниц тво кок су та про дуктів на фто пе -
ре роб лен ня) міжкваліфікаційні співвідно шен ня у рівнях опла ти праці іс -
тот но пе ре ви щу ють відповідні євро пейські стан дар ти [11, с. 21].

Таб ли ця 2

Чи сельність на й ма них працівників за ви да ми еко номічної діяль ності2

Види діяль ності
1995 2004 % 2004

до 1995тис. осіб % тис. осіб %

За га лом 18252 100,0 11316 100,0  62,0

Сільське і лісове гос по да рства  3888 21,3  1272 11,2  32,7

Риб не гос по да рство    28  0,2    19  0,2  67,9

Про мис ловість  5485 30,1  3408 30,1  62,1

Будівниц тво  1037  5,7   441  3,9  42,5

Опто ва та роздрібна торгівля   988  5,4   590  5,2  59,7

Го телі й рес то ра ни   222  1,2    78  0,7  35,1

Тран спорт і зв’я зок  1400  7,7   981  8,7  70,1

Фіна нсо ва діяльність   169  0,9   189  1,7 111,8

Опе рації із не ру хомістю   859  4,7   545  4,8  63,4

Дер жав не управління   549  3,0   551  4,9 100,4

Освіта  1759  9,6  1598 14,1  90,8

Охо ро на здо ров ’я і соціаль на до по мо га  1396  7,6  1273 11,2  91,2

Ко лек тивні, гро мадські та осо бисті по -
слу ги   472  2,6   371  3,3  78,6

Нові струк турні ге те ро ген ності

По ряд із ви щез га да ни ми тра диційни ми відміннос тя ми все ре дині ро -
бітни чо го кла су (за стат тю, віком, освітою, кваліфікацією, га лу зе вою на -
лежністю) ви ник ли нові, де терміно вані об’єктив ни ми об ста ви на ми су спіль -
ства, що транс фор мується, і стра тегіями адап тації робітників. Підґрун тя
цих відміннос тей менш оче вид не, але виз на чає у наш час зна чимі й хво роб -
ливі лінії (зрізи) ди фе ренціації у робітни чо му се ре до вищі. Роз гля не мо ці
нові відмінності де таль но.

Робітни ки дер жав них і при ват них підприємств — при нци по во нова ди -
фе ренціація все ре дині робітни чо го кла су, зу мов ле на за й нятістю у пев но му
сек торі еко номіки. Вона ви ник ла у другій по ло вині 1980-х років унаслідок
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ди вер сифікації форм влас ності підприємств (дер жав на, ко о пе ра тив на, при -
ват на та ін.). За досліджу ва ний період склад робітників за за й нятістю в цих
сек то рах еко номіки інтен сив но зміню вав ся, а спря мо ваність цієї ди наміки
віддзер ка лю ва ла пе реміщен ня із дер жав но го сек то ру до при ват но го.

За да ни ми моніто ринґу, від 1994 до 2005 року час тка робітників, за й ня -
тих у дер жав но му сек торі, зни зи ла ся май же на по ло ви ну — із 86,7% до 46,0%, 
а час тка за й ня тих у при ват но му сек торі відповідно зрос ла із 7,8% до 48,6%.
Настільки ви раз на ди наміка, з од но го боку, фіксує зміну фор маль но го ста -
ту су підприємств та їхніх працівників у про цесі при ва ти зації, а з іншо го —
відоб ра жає ре альні про це си тру до вої мобільності робітників, котрі ви му ше -
но або доб ровільно зміню ва ли місце ро бо ти, оскільки при ватні під приємст -
ва про по ну ва ли ліпші кар’єрні мож ли вості, умо ви праці й опла ти. Нині май -
же рівні час тки робітників за й няті в дер жав но му (46,0%) і при ват но му
(48,6%) сек то рах еко номіки. Ра зом із тим се ред фахівців це співвідно шен ня
ста но вить 71,6% і 20,6%, а се ред служ бовців — 62,6% і 34,4%.

Згідно із да ни ми Дер жком ста ту Украї ни, у га лу зях, де зо се ред жені “сині 
комірці”, доміна нтною фор мою влас ності стає при ват на, пи то ма вага якої,
на прик лад, у про мис ло вості та будівництві дорівнює трьом чвер тям за й ня -
тих, а в сільсько му та риб но му гос по да рствах є ще більшою (див. табл. 3)1.
Своєю чер гою, у га лу зях тра диційної за й ня тості фахівців і служ бовців
(освіта, охо ро на здо ров ’я, дер жав не управління тощо) час тка за й ня тих у
при ват но му сек торі знач но ни жча. Це озна чає, що робітни ки більшою мi -
рою за лу ча ли ся до рин ко вих відно син, на ра жа ю чись на всі ті про бле ми пе -
рехідно го періоду, що суп ро вод жу ва ли зміну фор ми влас ності й еко номіч -
них відно син як за меж ами, так і все ре дині підприємств.

У дер жав но му і при ват но му сек то рах кон цен тру ють ся робітни ки з різ -
ни ми ха рак те рис ти ка ми, пе ре дусім за віком. Так, мо ло дих робітників віком
до 30 років у півто ра раза більше в при ват но му сек торі, ніж у дер жав но му
(36,9% про ти 20,6%), а лю дей се ред ньо го віку (30–55 років) помітно мен ше
(відповідно 59,7% і 71,9%). Вибір робітни ка ми різних віко вих груп як місця
ро бо ти підприємства пев ної фор ми влас ності зу мов ле ний, на пев но, від -
мінни ми об ста ви на ми й мо ти ва ми.

За галь но виз на ною пе ре ва гою за й ня тості на при ват них підприємствах
при й ня то вва жа ти вищу опла ту праці. Утім, дум ка, нібито в при ват но му
сек торі пра цю ва ти еко номічно вигідніше, не підтвер джується офіційною
ста тис ти кою. Дані Дер жком ста ту Украї ни щодо за робітної пла ти пра ців ни -
ків на підприємствах різних форм влас ності рад ше свідчать про про ти леж -
не: у 2004 році вона була знач но ви щою у працівників дер жав но го сек то ру
(739 грн), ніж при ват но го (621 грн) і ко му наль но го (386 грн)2. При чо му цей
факт спра вед ли вий для всіх га лу зей, де зо се ред жені працівни ки фізич ної
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1 Ще 1996 року в про мис ло вості час тка за й ня тих у при ват но му сек торі ста но ви ла
1,0%, у ко лек тив но му — 60,4%, у дер жав но му — 38,6%; на транс порті та у зв’яз ку —
відповідно 0,6%, 24,5% і 74,9%; у будівництві — 4,6%, 71,0% і 24,4%; у торгівлі — 9,5% ,
69,8% і 20,7%; у сільсько му гос по дарстві — 38,3%, 50,8% і 10,9% (Ста тис тич ний щорічник
Украї ни за 1996 рік. — К., 1997. — С. 392). 
2 Пра ця Украї ни 2004. — С. 236.



праці. Так, співвідно шен ня за робітної пла ти працівників дер жав них і при -
ват них підприємств у про мис ло вості ста но вить 841 і 731 грн, у будівницт -
ві — відповідно 808 і 687 грн, на транс порті й у сфері зв’яз ку — 930 і 739 грн, у
сфері торгівлі — 859 і 495 грн, у сільсько му гос по дарстві — 382 і 287 грн. По -
яс ни ти розбіжність офіційних цифр і гро ма дської дум ки мож на, ма буть,
лише по ши ре ною прак ти кою тіньо вих відно син в оплаті праці, ха рак тер них
для при ват но го сек то ру еко номіки (док ладніше про це йти меть ся далі). За -
ра ди ви щої за рпла ти робітни ки час то по год жу ють ся на умо ви тру до во го на -
й му або зовсім без офор млен ня тру до во го до го во ру та спла ти под атків, або
комбіно ва но — коли одна час ти на опла ти праці здійснюється офіційно, зі
спла тою под атків, а інша — в “кон верті”.

Таб ли ця 3

Кількість працівників за формами влас ності
та ви да ми еко номічної діяль ності у 2004 році1

Різно ви ди діяль ності

За галь на
кількість
штат них
працівни
ків, тис.

осіб

У тому числі за фор ма ми
влас ності, %

дер жав на
і дер жав -
но-кор по -
ра тив на

ко му наль на
і ко му наль -
но-кор по ра -

тив на

при ват на

За га лом 11316,1 26,2 26,6 47,2
Сільське гос по да рство  1173,5  7,9  0,8 91,3
Лісове гос по да рство    99,3 89,8  7,2  3,0
Риб не гос по да рство    19,2 15,9  0,3 83,8
Про мис ловість  3408,3 21,5  5,3 73,2
Будівниц тво   440,9 19,7  2,2 78,1
Опто ва та роздрібна торгівля   590,0  3,3  5,2 91,5
Го телі й рес то ра ни    78,3  8,4 13,4 78,2
Тран спорт і зв’я зок   980,7 60,9  8,3 30,8
Фіна нсо ва діяльність   188,7  9,1  0,4 90,5
Опе рації із не ру хомістю   544,6 41,1 27,8 31,1
Дер жав не управління   550,6 71,3 28,6  0,1
Освіта  1597,6 30,4 67,4  2,2
Охо ро на здо ров ’я і соціаль на до по мо га  1272,5 13,4 82,5  4,1
Ко лек тивні, гро мадські та осо бисті по -
слу ги   370,7 13,1 65,4 21,5

Крім тіньо во го по ход жен ня порівня но ви со ких за робітків при ватні під -
приємства (особ ли во малі) ма ють ще одну ваду — вони рідко над а ють своїм
робітни кам “соціаль ний па кет”, пе ре дба че ний на дер жав них підприємствах. 
Як пра ви ло, вони не ґаран ту ють за й ня тості на три ва лу пер спек ти ву, вип ла -
ти до по мо ги у разі ско ро чен ня штатів, опла ти лікар ня них листів, не над а ють 
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щорічної опла чу ва ної відпус тки, не відра хо ву ють у по вно му об сязі под ат ки
до Пенсійно го фон ду, Фон ду соціаль но го стра ху ван ня тощо.

У струк турі мо ти вації мо лоді та лю дей се ред ньо го віку ці дві цінності —
порівня но ви со кий дохід і соціальні ґарантії — ма ють різну вагу. Робітни ки
се ред ньо го і стар шо го віку відда ють пе ре ва гу за й ня тості на дер жав них під -
при ємствах і як основ ний арґумент на їхню ко ристь на зи ва ють соціальні ґа -
ран тії, стабільну за й нятість, леґаль ну схе му опла ти праці, які в підсум ку врів -
но ва жу ють не ви со кий за робіток. Крім того, “якір”, що втри мує їх на дер жав -
них підприємствах, утво рю ють сила звич ки, ви со кий рівень адап тації в ко -
лек тиві, вель ми цінний за пас про фесійних на ви чок і кваліфікації. На то мість
мо лодь частіше об и рає за й нятість на при ват них підприємствах. З од но го бо -
ку, це доб ровільна стра тегія — адже мо ло де по коління за зви чай не пе рей ма -
ється пенсійним за без пе чен ням у май бут ньо му. До того ж вони роз ча ро вані в
дер жавній соціаль ної політиці (на при кладі батьків, які от ри му ють мізерні
пенсії за ба га торічну сумлінну пра цю), а отже, по кла да ють ся пер шою чер гою
на са мих себе, відда ю чи пе ре ва гу не соціаль ним ґарантіям, а мак си маль но
мож ливій за рплаті. З іншо го боку, ця стра тегія є ви му ше ною, оскіль ки мо лоді 
люди не за вжди ма ють мож ливість влаш ту ва ти ся на дер жав не підприємство,
яке про по нує гідну опла ту праці й мож ливість кар’єр но го зрос тан ня.

Най мані та са мо зай няті робітни ки — нова ди фе ренціація в се ре до вищі
укр аїнсько го робітни чо го кла су, ґрун то ва на на відміннос тях у ста ту сах за й -
ня тості. Се ред “синіх комірців” те пер є не лише на й мані працівни ки (як за
ра дя нських часів), а й са мо зай няті. Поміж соціоло га ми то чить ся дис кусія:
чи вклю ча ти до робітни чо го кла су ве рству са мо зай ня тих робітників? Адже,
з од но го боку, вони за й няті суто фізич ною пра цею, а з іншо го — це пра ця на
за са дах індивіду аль ної тру до вої діяль ності або в ко о пе ра ти вах без на й ма ної
праці, що пе ре дба чає ви со кий рівень ав то номії тру до вої діяль ності й  при -
йняття рішень. Згідно зі схе мою класів Дж.Гол дтор па, ці робітни ки на ле -
жать до од но го із трьох проміжних класів (а саме до IV — “дрібні влас ни ки,
са мо зай няті, фер ме ри”) [6, с. 11]. Про те на дум ку низ ки мар ксистськи
зорієн то ва них російських соціологів — до робітни чо го [12, с. 23–24].

Фе но мен са мо зай ня тості се ред працівників фізич ної праці зу мо вив
звер нен ня до теми об уржу аз нен ня робітни чо го кла су в по стра дя нських
краї нах. Як відомо, цей фе но мен ви ра жається, з од но го боку, у відмові
робітників від ста ту су на й ма но го працівни ка і пе ре ході до лав бур жуа, тоб то 
до за го ну дрібних підприємців або са мо зай ня тих (звідси термін “об уржу аз -
нен ня”, вве де ний у на уко вий обіг К.Мар ксом), утім, з іншо го боку — у збли -
женні робітни чо го кла су із се реднім кла сом за рівнем жит тя, змістом праці,
рівнем куль ту ри, життєвими орієнтаціями (саме цей ас пект яви ща остан -
німи де ся тиліття ми ак тив но об го во рюється у західній соціології1).

У по стра дя нських суспільствах тему об уржу аз нен ня по ру ше но саме в
ро зумінні Мар кса, тоб то як пе рехід робітників до кла су дрібної бур жу азії й
фор му ван ня в них дрібно бур жу аз но го світог ля ду [10; 13]. Звісно, для от ри -
ман ня пе ре кон ли вих свідчень сто сов но міри інтен сив ності цих про цесів у
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се ре до вищі укр аїнсько го робітни чо го кла су потрібні спеціальні досліджен -
ня. Утім, існує низ ка арґументів на ко ристь по зи тив ної відповіді на це пи -
тан ня. Згідно із да ни ми моніто ринґу 2005 року, 4,2% робітників виз на чи ли
свій ста тус за й ня тості на основній ро боті як “са мо зай ня тий” і 0,5% — як “ро -
бо то да вець” (се ред вто рин но зай ня тих куди більше тих, хто має та кий ста -
тус). Крім того, се ред інших робітників, які виз на чи ли свій ста тус за й ня -
тості як “на й ма ний працівник” (89,5%), дуже при ваб ли вою є пер спек ти ва
ста ти підприємцем: по ло ви на із них вис ло ви ли ба жан ня відкри ти влас ну
спра ву (29,4% — “так” і 20,3% — “рад ше так”); за пе ре чи ли для себе таку пер -
спек ти ву знач но мен ше робітників — 29,7% (7,5% — “рад ше ні” і 22,3% —
“ні”), ще 20,5% ва га ли ся з відповіддю.

Соціоло ги відна хо дять різні по яс нен ня по ши ре ності се ред робітників
прак тик са мо зай ня тості. З од но го боку, її оціню ють як наслідок про цесів
дек ла су ван ня робітни чо го кла су, зу мов ле них сис тем ною кри зою еко номіки
1990-х років, у ре зуль таті якої (су дя чи з ви со ко го рівня зно шен ня основ них
за собів і зни жен ня об сягів ви роб ниц тва) руй ну ва ло ся саме ма теріаль не
підґрун тя існу ван ня цьо го кла су. Зак рит тя підприємств і ско ро чен ня кіль -
кості ро бо чих місць спо ну ка ли до по шу ку за робітку у сфері торгівлі й
індивіду аль но го об слу го ву ван ня на се лен ня. На сам пе ред це були по слу ги з
будівниц тва, ре мон ту й оздоб лен ня жит ла, при ват них пе ре ве зень, ремісни -
чо го ви роб ниц тва, по шит тя одя гу, охо ро ни, ре мон ту ав то мобілів, по бу то вої
техніки тощо. У цьо му ви пад ку са мо зай нятість кла сифікується як зму ше -
ний крок, по в’я за ний із ма со вим без робіттям, що виш тов ху ва ло робітників
у лави дрібної бур жу азії. З іншо го боку, в са мо зай ня тості вба ча ють доб -
ровільну стра тегію робітників. Їхній ак тив ний пе рехід до підприємниць ко -
го се ре до ви ща оціню ють як “го нит ву за лег ким кар бо ван цем”, а та кож як
вияв влас ниць кої пси хо логії. Оскільки чи ма ло робітників були го ро дя на ми
лише в дру го му по колінні, вва жа ють, що в їхньо му се ре до вищі “дрімали”
дрібно бур жу азні ко рені [10, с. 49–50].

Отже, чим лякає мар кс истськи зорієнто ва них соціологів про цес об уржу -
аз нен ня робітників? Вони пе ре ко нані, що внаслідок зміни ста ту су за й ня тості
відбу вається не про сто фор маль не пе ре тво рен ня робітни ка на дріб но го бур -
жуа, а й од но час но транс фор мація його свідо мості, зміна ціннос тей, кла со вої
орієнтації, роз ми ван ня кла со вої іден тич ності та солідар ності. Дріб но бур жу -
азність роз гля дається як чин ник де фор мації світо ро зуміння робітників,
ослаб лен ня робітни чо го руху і роз ми ван ня пер спек ти ви пе ре тво рен ня на
політич но ак тив ний клас, об’єдна ний спільни ми інте ре са ми й іде о логією.

Зай няті та без робітні робітни ки. Но вим яви щем у се ре до вищі укр а -
їнсько го робітни чо го кла су вва жа ють та кож по я ву гру пи без робітних. Адже, 
як відомо, ра дя нський робітни чий клас скла дав ся із за й ня тих пе ре важ но на
постійних за са дах працівників. Він не мав у своєму складі без робітних як ре -
зер вної армії праці. Зай нятість на постійних за са дах і влас тиві їй соціальні
ґарантії за без пе чу ва ли робітни кам стабільне ма теріаль не ста но ви ще, пла -
но мірне підви щен ня кваліфікації, пе ре дба чу ва не про фесійне про су ван ня,
зреш тою, ство рю ва ли пси хо логічний ком форт. По чи на ю чи від 1990-х років
ба га то робітників не зі своєї волі були зму шені ап ро бу ва ти но вий соціаль -
ний ста тус “без робітно го” (як у при хо ваній формі, так і у від критій), за знав -
ши су пут ньої йому ма теріаль ної та мо раль ної скру ти.
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Таб ли ця 4

Ди наміка по пи ту і про по зиції ро бо чої сили на рин ку праці
за про фесійни ми гру па ми (2000–2004)1

Ка те горії 

Кількість за ре єст -
ро ва них гро ма дян,
не за й ня тих тру до -

вою діяльністю,
тис. осіб

Пот ре ба під при -
ємств у працівни -
ках на заміщен ня
віль них ро бо чих
місць, тис. осіб 

На ван та жен ня на
одне вільне ро бо че

місце, ва кансію, 
осіб

2000 2002 2004 2000 2002 2004 2000 2002 2004

За га лом 1204,6 1028,8 1003,7 50,7 96,9 138,8  24 11  7

1. Вищі дер жавні служ -
бовці, керівни ки  58,1  53,9  51,1  2,6  4,7  8,0  22 11  6

2. Про фесіона ли 100,2  75,1  60,2  4,9  9,2 15,1  20  8  4

3. Фахівці 163,9 124,7 105,4  4,8  9,0 13,8  34 14  8

4. Технічні служ бовці  65,0  56,1  52,6  0,5  1,3 2,6 125 43 20

5. Робітни ки сфе ри об -
слу го ву ван ня і тор гівлі 149,3 127,2 133,7  2,1  4,8  7,5  70 26 18

6. Кваліфіко вані ро біт -
ни ки сільсько го і лісо -
во го гос по дарств, ри бо -
роз ве ден ня і ри б аль ства

24,9  34,7  48,5  0,8  1,2  1,8  30 29 27

7. Кваліфіко вані ро біт -
ни ки з інстру мен том 235,8 164,7 120,1 18,6 37,7 48,8  13  4  2

8. Опе ра то ри і скла -
даль ни ки устат ку ван ня
й ма шин 

226,2 187,8 168,3  3,1 22,3 30,4  17  8  6

9. Най простіші про фе сії 142,2 173,4 232,4  3,3  6,7 10,8  43 26 22

10. Осо би без про ф е сії  39,0  31,2 31,4 – – – – – –

Ре зер вна армія праці зрос та ла швид ки ми тем па ми2, й саме робітни ки
ста но ви ли пе ре важ ну її час ти ну. Рік у рік пи то ма вага робітників (5–9 ка те -
горій) дорівню ва ла при близ но двом тре ти нам усіх без робітних: у 2000 ро -
ці — 64,6% (778,4 тис. осіб), у 2002-му — 66,9% (687,8 тис. осіб), у 2004-му —
70,0% (703,0 тис. осіб) (див. табл. 4). При чо му якщо кількість зареєстро ва -
них без робітних за га лом по Україні стабільно змен шу ва ла ся (із 4,3% у 2000
ро ці до 3,5% у 2004-му), то час тка робітників се ред них, на впа ки, зрос та ла
(відповідно із 64,6% до 70,0%). Свідчен ням того, що саме робітни ки на ра жа -
ли ся на най більші про бле ми із пра цев лаш ту ван ням, є та кож по каз ник на -
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ван та жен ня на одне вільне місце. Якщо 2004 року в се ред ньо му по країні на -
ван та жен ня на одну ва кансію ста но ви ло 7 осіб, то се ред робітників — 15.

При цьо му в се ре до вищі “синіх комірців” відбу ва ли ся різнос пря мо вані
про це си: кількість без робітних сільсько гос по да рських робітників і ро біт -
ників на й простіших про фесій знач но (май же вдвічі) зрос ла, а робітників
інших ка те горій — ско ро ти ла ся. Крім того, на ван та жен ня на одну ва кансію
саме се ред робітників сільсько го гос по да рства, на й простіших про фесій і
торгівлі було на й ви щим (відповідно 27, 22 і 18 осіб), а от се ред робітників з
інстру мен том, а та кож опе ра торів і скла даль ників ма шин — на й ниж чим
(відповідно 2 і 6 осіб). Це озна чає, що про мис лові кваліфіко вані робітни ки
були більш за тре бу ва ни ми на рин ку праці.

На разі скла ло ся таке співвідно шен ня двох груп робітників — за й ня тих
в еко номіці й тих, хто тим ча со во не пра цює (див. табл. 5). Згідно із да ни ми
офіційної ста тис ти ки, у 2002 році се ред працівників фізич ної праці май же
12612,2 тис. осіб були за й няті в еко номіці Украї ни і 687,8 тис. осіб були без -
робітни ми. Та ким чи ном, 5,5% робітників, тоб то ко жен вісімнад ця тий був
без робітним. При чо му в се ре до вищі “синіх комірців” існу ва ла знач на ди фе -
ренціація щодо га лу зе вої чи сель ності ре зер вної армії праці. Так, се ред ква -
ліфіко ва них ро бо чих сільсько го, лісо во го і риб но го гос по дарств вона була
найбільшою (7,6%, тоб то ко жен три над ця тий робітник цих га лу зей був без -
робітним), а се ред не кваліфіко ва них робітників на й простіших про фесій —
на й мен шою (4,5%, або ко жен двад цять дру гий).

Таб ли ця 5

Співвідно шен ня робітників, за й ня тих в еко номіці,
та без робітних, 2002 рік 

Ка те горії за й ня то го на се лен ня 
Зай няті в

еко номіці1,
тис. осіб

Без -
робітні2,
тис. осіб

% без ро біт -
них до за й -

ня тих в
еко номіці 

Еко номічно ак тив не на се лен ня 20400,7 1028,8 5,0

Працівни ки фізич ної праці (5–9-та ка те горії), 
у тому числі: 12612,2  687,8 5,5

Робітни ки сфе ри об слу го ву ван ня і торгівлі
(5-та ка те горія)  2575,6  127,2 4,9

Кваліфіко вані робітни ки сільсько го і лісо во -
го гос по дарств, ри б альства (6-та ка те горія)   459,1   34,7 7,6

Кваліфіко вані робітни ки з інстру мен том
(7-ма ка те горія)  2753,7  164,7 6,0

Опе ра то ри і скла даль ни ки устат ку ван ня й
ма шин (8-ма ка те горія)  3000,4  187,8 6,3

Робітни ки на й простіших про фесій (9-та ка -
те горія)  3823,4  173,4 4,5
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За си ту ації пе ре ви щен ня про по зиції праці над по пи том, пер ма нен тної за -
гро зи без робіття, спро щен ня про це ду ри звільнен ня чи ма ло робітників (на -
віть ті, кого без робіття не за тор кну ло) відчу ва ють не певність у своєму ста но -
вищі, страх втра ти ти ро бо ту. За свідчен ням са мих за й ня тих ро біт ни ків, на -
явність ре зер вної армії праці справ ляє на них пси хо логічний тиск. На ма га ю -
чись утри ма ти ся на ро боті, вони зму шені ми ри ти ся з важ ки ми умо ва ми
праці, низ ь кою за рпла тою й за трим кою з її вип ла ти, ро бо тою не за фа хом,
утри му ва ти ся від організо ва но го за хис ту своїх прав тощо. Адже во ни пе ре ко -
на ли ся, що робітни ки, котрі звільни ли ся (хто в склад ний час ри зик нув за
влас ною ініціати вою за ли ши ти за вод у по шу ках вигіднішої ро бо ти), як пра -
ви ло, не мо жуть по вер ну ти ся на ко лишнє місце ро бо ти, відно ви ти втра че ний
про фесійний ста тус. З огля ду на те, що факт на яв ності ієрар хії “без робітні —
за й няті” ство рює в се ре до вищі робітників особ ли ве на пру жен ня, влас ни ки й
керівни ки підприємств вда ло ви ко рис то ву ють його у своїх інте ре сах. Заз на -
чи мо, що в наш час ста тус без робітно го сприй мається робітни ка ми вже не як
стиг ма (на відміну від пер ших років по я ви цієї іден тич ності), а рад ше як ти по -
ва скла до ва тру до вої біографії су час но го робітни ка.

Робітни ки з по вною і не пов ною за й нятістю. Зна чу щою ста ла сьо годні й 
відмінність робітників за рівнем за й ня тості: за й няті по вний ро бо чий день
ста нов лять ядро робітни чо го кла су, а за й няті не пов ний ро бо чий час — його
пе ри ферію. Звісно, не пов на за й нятість се ред робітників існу ва ла й за ра дя н -
ських часів, але від дру гої по ло ви ни 1990-х років вона стає незрівнян но по -
ши ренішою.

Розрізня ють два види не пов ної за й ня тості — ви му ше ну і доб ровільну.
“Ви му ше ну не пов ну за й нятість ха рак те ри зує кількість працівників, які
при й няті на умо вах по вно го ро бо чо го дня (тиж ня), але були пе ре ве дені на
ско ро че ний графік ро бо ти, а та кож пе ре бу ва ли в не опла чу ва них відпус тках
з ініціати ви адміністрації”1. Згідно із да ни ми офіційної ста тис ти ки, у 2004
році рівень ви му ше ної не пов ної за й ня тості в тих га лу зях, де скон цен тро вані
робіт ни ки фізич ної праці, був знач но ви щим, ніж у га лу зях тра диційної за й -
ня тості фа хівців і служ бовців, а та кож у се ред ньо му по країні (див. табл. 6).
Для по рів нян ня: у про мис ло вості 13,1% за й ня тих пра цю ва ли в ре жимі не -
пов но го ро бо чо го дня і 4,4% пе ре бу ва ли в адміністра тив них відпус тках, у
будівництві — відповідно 16,4% і 5,5%, на транс порті й у сфері зв’яз ку —
22,2% і 1,1%, а от у сфері освіти — 0,3% і 0,1%, охо ро ни здо ров ’я — 1,4% і 0,1%,
дер жав но го управління — 0,1% і 0,0%. Отже, від ви му ше ної не пов ної за й ня -
тості по тер па ють на сам пе ред робітни ки, а не фахівці та служ бовці. Про те
по зи тив ним і об надійли вим є той факт, що її рівень знач но (в се ред ньо му у
3,5 раза) зни зив ся за останні чо ти ри роки2.
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Таб ли ця 6

Рівень ви му ше ної не пов ної за й ня тості
за ви да ми еко номічної діяль ності, % до за галь ної кількості

штат них працівників відповідно го виду діяль ності1

Види діяль ності 
Пе ре бу ва ли в адміністра -

тив них відпус тках 

Пра цю ва ли в ре жимі не -
пов но го ро бо чо го дня

(тижня) 
2001 2002 2004 2001 2002 2004

За га лом   7,2  5,1 2,0 13,3 12,4  8,8

Сільське і лісове гос по да рство  4,3  3,1 1,6  6,7  8,6  9,1

Риб не гос по да рство 11,0  4,6 2,4 13,8 12,6 13,2

Про мис ловість 15,2 10,9 4,4 21,4 19,9 13,1

Будівниц тво 19,1 14,4 5,5 26,2 26,3 16,4

Опто ва та роздрібна торгівля  3,5  2,0 0,7 17,6 16,0  7,7

Го телі та рес то ра ни  7,9  5,7 2,9 23,8 24,5 15,3

Тран спорт і зв’я зок  5,0  4,7 1,1 24,4 22,9 22,2

Фіна нсо ва діяльність  0,4  0,2 0,0  3,2  2,1  0,8

Опе рації з не ру хомістю  3,3  2,2 0,8 11,9 11,4  7,9

Дер жав не управління  0,2  0,1 0,0  1,5  1,2  0,1

Освіта  1,5  0,8 0,1  2,4  1,5  0,3

Охо ро на здо ров ’я і соціаль на
до по мо га  1,5  0,8 0,1  4,3  3,2  1,4

Ко лек тивні, гро мадські й осо -
бисті по слу ги  3,0  2,0 0,5 13,4 10,7  4,5

“Доб ровільну не пов ну за й нятість ха рак те ри зує кількість працівників,
які згідно тру до вої уго ди при й няті на ро бо ту на умо вах не пов но го ро бо чо го
дня (тиж ня) з влас ної ініціати ви, тоб то на доб ровільній основі”2. Згідно із
да ни ми Дер жком ста ту Украї ни, у 2004 році об сяг доб ровільної не пов ної
 зайнятості в се ред ньо му по країні ста но вив 3,5% від за галь ної кількості
працівників — 397,7 тис. осіб (див. табл. 7). При чо му 300,2 тис. (76%) із
них — жінки. Якщо ви му ше на не пов на за й нятість по ши ре на го лов ним чи -
ном у га лу зях, де зо се ред жені робітни ки, то доб ровільна її фор ма у двох тре -
ти нах ви падків спос терігається у га лу зях тра диційної за й ня тості служ -
бовців і фахівців, а саме: у сфері ко лек тив них і гро ма дських по слуг, освіти,
го тель но го і рес то ран но го бізне су, охо ро ни здо ров ’я і соціаль ної до по мо ги.
При чо му якщо у сфе рах по слуг, освіти, охо ро ни здо ров ’я до цьо го виду за й -
ня тості вда ють ся пе ре важ но жінки, то в га лу зях із ви со кою час ткою “синіх
комірців” — рівною мірою чо ловіки і жінки (крім працівників транс пор ту і
зв’яз ку, де жінок більше). Та ким чи ном, з огля ду на не знач ну час тку по ши -
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рен ня доб ровільної не пов ної за й ня тості в про мис ло вості, будівництві, сіль -
сько му, лісовому і рибному господарствах, робітники рідко зацікавлені в
неповній зайнятості з власної ініціативи.

Таб ли ця 7

Кількість працівників, при й ня тих на ро бо ту на умо вах
не пов ної за й ня тості, за ви да ми еко номічної діяль ності (2004 рік)1

Види діяль ності Усьо го,
тис. осіб 

у % до за -
галь ної

кількості
штат них
працівни

ків

Із них жінки 

усьо го,
тис. осіб 

у % до за -
галь ної

кількості
штат них

працівни -
ків-жінок

За га лом 397,7  3,5 300,2  4,9

Сільське гос по да рство  11,0  1,0   5,6  1,4

Лісове гос по да рство   1,4  1,5   0,6  3,3

Риб не гос по да рство   0,3  1,4   0,1  2,3

Про мис ловість  32,7  0,9  18,5  1,3

Будівниц тво   4,6  1,1   2,0  2,1

Опто ва та роздрібна торгівля  30,5  5,1  19,3  6,1

Го телі та рес то ра ни   4,5  5,9   3,7  6,4

Тран спорт і зв’я зок  51,6  5,2  44,7 10,6

Фіна нсо ва діяльність   5,7  2,8   4,7  3,4

Опе рації з не ру хомістю  11,3  2,1   6,5  2,4

Дер жав не управління  15,2  2,7  12,5  3,2

Освіта 120,4  7,2  94,6  7,6

Охо ро на здо ров ’я і соціаль на до по мо га  70,8  5,3  60,2  5,5

Ко лек тивні, гро мадські й осо бисті по -
слу ги  37,6 10,0  27,2 11,5

Отже, 14,3% за й ня тих в еко номіці Украї ни у 2004 році опи ни ли ся в си -
ту ації не пов ної за й ня тості, з-поміж них 10,8% ви му ше но (8,8% пра цю ва ли в
ре жимі не пов но го ро бо чо го дня, 2,0% пе ре бу ва ли в адміністра тив них від -
пус тках) і 3,5% — доб ровільно. (Якщо у західних суспільствах не пов ну за й -
нятість кла сифіку ють як вияв фе но ме на флек сибільності рин ку праці, то за
на ших умов мо ти вація гнуч кої за й ня тості знач но рідше де терміно ва на доб -
ровільни ми стра тегіями робітників.) У про мис ло вості час тка цієї ка те горії
ста но ви ла 18,6%, на транс порті й у сфері зв’яз ку — 28,5%, у будівництві —
23,0%, торгівлі — 14,3%, сільсько му та лісо во му гос по да рствах — 11,7%, що в
се ред ньо му вище, ніж у га лу зях, де за й няті пе ре важ но служ бовці та фахівці
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(на прик лад, 7,6% у сфері освіти, 5,8% — охо ро ни здо ров ’я, 3,6% — фіна нсо вої 
діяль ності, 2,8% — дер жав но го управління). На за гал у 2004 році в си ту ації
не пов ної за й ня тості пе ре бу вав у се ред ньо му ко жен п’я тий робітник. Крім
того, якщо підсу му ва ти час тку робітників, які за раз є без робітни ми (5,5%) і
ви му ше но не повністю за й ня ти ми (у се ред ньо му 20%), мо же мо кон ста ту ва -
ти, що 2004 року чверть робітників були цілко ви то або час тко во по збав лені
пра ва нор маль но пра цю ва ти. По зи тив ним мож на вва жа ти факт змен шен ня
час тки цієї ка те горії робітників, по за як ще 1999 року вона дорівню ва ла у
про мис ло вості, будівництві й на транс порті в се ред ньо му 60%. Заз на чи мо,
що відмінність між гру па ми робітників по вної та не пов ної зайнятості має
ієрархічний характер, що виявляється в нерівних (на користь перших)
споживчих можливостях, психологічному статусі, задоволеності працею,
соціальному самопочутті.

Робітни ки леґаль но го і тіньо во го сек торів еко номіки — важ ли ва в наш
час соціаль на ди фе ренціація, де терміно ва на ви ник нен ням і по ши рен ням
тіньо вих еко номічних відно син. Експер ти оціню ють час тку тіньо во го рин ку 
праці у 45% усіх за й ня тих гро ма дян Украї ни, котрі пра цю ють на основній
або до дат ковій ро боті без на леж но го офор млен ня, при чо му се ред них робіт -
ни ки є найбільшою гру пою, адже ста нов лять тре ти ну тіньо вих працівників
[14, с. 153]. Най по ши ренішими фор ма ми ви я ву тіньо во го рин ку праці є без -
кон трак тний найм і невідповідність фор маль них умов леґаль но го на й му
умо вам фак тич ним. Саме до та ких різно видів не пра во вих трудових практик 
у сучасній Україні залучена значна частина робітників.

Без кон трак тний найм найбільшою мірою ха рак тер ний для при ват но го
сек то ру еко номіки, на сам пе ред у та ких сфе рах, як торгівля, будівниц тво,
сільське гос по да рство. Він охоп лює, як пра ви ло, ті ве рстви на се лен ня, що
ма ють на й менші ре сур си для об сто ю ван ня своїх інте ресів: дов гот ри валі без -
робітні, низ ь кок валіфіко вані робітни ки тощо [15]. Яскра ви ми пред став ни -
ка ми тіньо во го рин ку є та кож міґран ти — че рез їхню пра во ву ураз ливість,
ста тус ну не узгод женість і по бу то ву не влаш то ваність1. Прис та ю чи на умо ви
без кон трак тно го на й му, робітни ки на пе ред по год жу ють ся із без правністю
як невід’ємним ат ри бу том за й ня тості. Адже влас ни ки нелеґаль но го тру до -
во го ста ту су ри зи ку ють за робітком (за без кон трак тно го на й му його нерідко
вип ла чу ють час тко во ба й не вип ла чу ють зовсім); при й ма ють умо ви і ре жим 
праці, що час то не відповіда ють тру до во му за ко но да вству. До того ж вони
по збав лені соціаль них ґарантій (так, у ви пад ку ви роб ни чої трав ми робітник 
може не от ри ма ти навіть час тко вої ком пен сації). Утім, за умов без робіття й
бе заль тер на тив ності за й ня тості (особ ли во в се лах і ма лих містах) робітни -
ки ма ють шанс за ро би ти на жит тя, лише по го див шись на соціаль но без прав -
ний ста тус на й ня то го без кон трак ту. Мож на сміливо про гно зу ва ти: доки
будуть відсутні інші шанси працевлаштування, доти ця форма найму буде
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1 Особ ли ву роль у тінізації російсько го рин ку праці, на дум ку ек спертів, відігра ють
біженці та ви му шені пе ре се ленці. В Україні, на відміну від Росії, ана логічної си ту ації
міґраційно го по то ку не спос терігається, й гру пи міґрантів, ма буть, не є го лов ною ре сур -
сною ба зою тіньо вої еко номіки. Хоча, ви їжджа ю чи за кор дон на за робітки, українські
робітни ки на й частіше по трап ля ють в умо ви саме тіньо вої за й ня тості.



затребуваною робітниками, а боротьба за леґалізацію свого трудового ста ту -
су не набуде для них актуальності.

Тіньо вий ри нок праці ви яв ляється й у відміннос тях між фак тич ни ми й
фор маль ни ми умо ва ми на й му. Зай нятість ба гать ох робітників (го лов ним
чи ном на при ват них підприємствах) ґрун то ва на на леґаль но му наймі та
вод но час на невідповідності між на ра хо ву ва ною та вип ла чу ва ною за робіт -
ною пла тою на ко ристь остан ньої (при клад із за робітною пла тою на при ват -
них і дер жав них підприємствах роз гля ну то вище). Ця невідповідність має
для робітників, за лу че них до цієї тіньо вої прак ти ки, низ ку неґатив них на -
слідків. Пе ре дусім, ви хо дя чи на пенсію, ви со ко оп ла чу ва ний робітник не
може пре тен ду ва ти на мак си маль ний розмір пенсії, оскільки відра ху ван ня
до Пенсійно го фон ду здійсню ва ли ся лише з його фор маль них за робітків.
Зреш тою, у світог ляді робітни ка вкорінюється пра во вий нігілізм, адже от -
ри му ю чи відмінну від за пи са ної у відо мості суму й зна ю чи про подвійну
бух гал терію, він тим са мим утя гується раз ом із ро бо то дав цем в одну “гру” з
іґно ру ван ня норм гос по да рсько го пра ва, всту пає з ним у своєрідний аль янс
про ти дер жа ви, вва жає за мож ли ве по ру шен ня кон трак тних умов і при хо ву -
ван ня до ходів від под ат ко вих органів.

Та ким чи ном, робітни ки тіньо во го рин ку, які яв ля ють со бою пе ре важ но
соціаль но деп ри во вані ве рстви на се лен ня, не є освітнім і кваліфікаційним
аван гар дом робітни чо го кла су. Внаслідок нелеґаль но го ста ту су й дис крет -
ної про фесійної іден тич ності вони по збав лені чле нства у про фспілко вих
організаціях і не за без пе чені соціаль ни ми ґарантіями. Не здатні вони й на
організо ва ний про тест, об сто ю ван ня своїх прав з огля ду на кор по ра тив ний
аль янс із ро бо то дав цем з реалізації своїх інте ресів тіньо вим спо со бом. Ро -
бітни ки тіньо во го сек то ру про гра ють порівня но з леґаль но на й ня ти ми в
тому, що сто сується умов праці, рівня за робітної плати, графіка роботи,
соціальних ґарантій і психологічного самопочуття.

Моно- та поліза й няті робітни ки1. Се ред робітників про мис ло вості су -
місниц тво та по над нор мові ро бо ти ста ли по ши ре ни ми яви ща ми від по чат ку 
1960-х років. Як відомо, за часів Ра дя нсько го Со ю зу прак ти ка вто рин ної за -
й ня тості стро го реґулю ва ла ся дер жа вою (для до дат ко во го пра цев лаш ту -
ван ня не обхідно було над а ти дозвіл з основ но го місця ро бо ти). У цей період
пе ре ва жа ли неґативні оцінки подвійної за й ня тості як по над зай ня тості, на -
го ло шу вав ся її ви му ше ний ха рак тер, неґатив ний вплив на здо ров ’я пра -
цівників, мож ли вості відпо чин ку та спілку ван ня в сім’ї [17, с. 34]. Крім того,
праг нен ня збільшен ня за робітків сприй ма ло ся як вияв “чу жих” ра дянській
лю дині мер кан тиль них інте ресів, а отже — за суд жу ва ло ся [20, с. 108]. У пе -
ре бу довні часи мас шта би до дат ко вої за й ня тості істот но зрос ли, усклад ни -
ла ся її струк ту ра. Ска су ван ня об ме жень на сумісниц тво зро би ло її сти -
хійною і нереґульо ва ною. Дер жа ва те пер не лише не пе ре шкод жа ла, а на впа -
ки, по ча ла навіть сти му лю ва ти таку діяльність, санкціону вав ши тим са мим
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1 Термін “мо но зай няті” вжи ва ють для по зна чен ня лю дей, котрі ма ють одну ро бо ту, а
термін “поліза й няті” — для тих, хто має дві і більше робіт [16, с. 45]. Термін “поліза й -
нятість” співвідно сить ся із та ки ми термінами, як “вто рин на за й нятість”, “подвійна за й -
нятість”, “до дат ко ва за й нятість” [17–19]. 



са мостійний по шук гро ма дя на ми шляхів ви жи ван ня. Утім, соціоло ги по ча -
ли по сту по во пе ре хо ди ти від неґатив но го оціню ван ня поліза й ня тості (як
різно ви ду еко номічного примусу) до позитивного (і як способу адаптації до
економічного ринку, і як форми соціально-трудової мобільності, і як ме ха -
нізму зниження соціальної напруженості) [18].

Струк ту ра до дат ко вої за й ня тості ха рак те ри зується ба га то вимірною не -
однорідністю [19, с. 35–37]. 1. Існує ди фе ренціація робітників на тих, хто має
реґуляр ну до дат ко ву ро бо ту і ви пад кові підробітки. Пер ший різно вид по ши -
ре ний се ред робітників удвічі рідше, ніж дру гий, і ха рак тер ний го лов но для
“силь них” (кваліфіко ва них, досвідче них робітників мо ло до го і се ред ньо го
віку), на томість “слабкі” зорієнто вані пе ре важ но на ви пад кові підробітки.
2. Ди фе ренціюють робітників та кож на тих, хто суміщує основ ну і до дат ко ву
ро бо ту лише на своєму підприємстві або на своєму та іншо му. Обидві ка те горії 
вто рин но зай ня тих одна кові за кількістю (кож на — близь ко 50%) [17, с. 39].
Сумісниц тво на іншо му підприємстві, що по тре бує ви щих фізич них і пси хо -
логічних вит рат, як пра ви ло, об и ра ють пред став ни ки на й ак тивнішої та на й -
мобільнішої час ти ни поліза й ня тих. Заз ви чай робітни ки на ма га ють ся збе рег -
ти як основ не місце ро бо ти за й нятість на дер жав но му підприємстві, що за без -
пе чує їм соціаль ний ста тус, стаж ро бо ти, соціальні вип ла ти, а вод но час під -
роб ля ти у при ват но му сек торі. 3. До дат ко ва за й нятість робітників реалізу -
ється та кож за умов фор маль но го і не фор маль но го на й му [19, с. 37–39]. Якщо в
меж ах основ ної за й ня тості робітни ки офор млені пе ре важ но офіційно, то вто -
рин но зай няті частіше вклю чені в не фор мальні соціаль но-тру дові відно си ни
(особ ли во в разі ви пад ко вих під робіт ків). На дум ку ек спертів, май же дві тре -
ти ни робітників, які ма ють до дат кові підробітки, на й ма ють ся на підставі
усної до мов ле ності [9, с. 244–245; 14, с. 211–213].

Ба га то манітним є та кож зміст вто рин ної за й ня тості. 1. У ви пад ку, коли
робітник зна хо дить до дат ко ву ро бо ту на своєму підприємстві, вона, як пра -
ви ло, відповідає його фаху та рівню кваліфікації. При цьо му всі пра ва і
ґарантії робітни ка дот ри му ють ся в по вно му об сязі. 2. У по ло ви ни вто рин -
но зай ня тих до дат ко ва за й нятість при нци по во відрізняється від ро бо ти на
основ но му місці [11, с. 19–20]. Най частіше це менш кваліфіко ва на пра ця:
вона не відповідає ані фаху, ані роз ря ду робітни ка. Така пра ця не стабільна;
пси хо логічно й фізич но пе ре но сить ся важ че, оскільки час то не дот ри му -
ють ся пра ви ла без пе ки, ре жим та умо ви праці; ро бо та не прес тиж на і сприй -
мається як при ни жен ня че рез ни жчий, порівня но з основ ною ро бо тою, ста -
тус. 3. До дат ко ва ро бо та вис ту пає та кож у виг ляді са мо зай ня тості (як реґу -
ляр ної, так і епізо дич ної) й може бути або по в’я за на, або не по в’я за на із фа -
хом. Най по ши ренішими ви да ми є ро бо та в індивіду аль но му підсоб но му
гос по дарстві, се зонні сільсько гос по дарські ро бо ти, над ан ня різно манітних
при ват них по слуг на се лен ню (на прик лад, будівельні та ре монтні ро бо ти,
при ватні пе ре ве зен ня, ре монт і те хоб слу го ву ван ня ав то мобілів та по бу то вої 
техніки, при го ту ван ня їжі на про даж, при би ран ня квар тир тощо), а та кож
зби ран ня й зда ван ня ме та лоб рух ту. Та ким чи ном, додаткова зайнятість
незрідка супроводжується депрофесіоналізацією, психологічною та со цi -
аль ною незадоволеністю, розмиванням соціально-фахового статусу і як
наслідок — марґіналізацією.
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За галь ної точ ки зору на мас штаб вто рин ної за й ня тості на се лен ня за га -
лом і робітників зок ре ма немає (при чи на відміннос тей оцінок у відміннос -
тях, з од но го боку, в ме то диці обліку до дат ко вої за й ня тості, а з іншо го — в
ро зумінні її струк ту ри). Згідно із да ни ми моніто ринґу 2002 року, на мо мент
опи ту ван ня до дат ко ву ро бо ту мав ко жен п’я тий (20,4%) робітник (за вибір -
кою — 15,9%). Ви ок ре мив ши гру пи моно- і поліза й ня тих робітників, ми вив -
чи ли їхні де мог рафічні ха рак те рис ти ки. З’я су ва ло ся, що у складі поліза й ня -
тих пе ре ва жа ють чо ловіки (83,3%), пред став ни ки ак тив них віко вих груп
(31,8% — мо лодь віком до 30 років, 60,6% — люди віком від 30 до 55 років), а
от се ред мо но зай ня тих значно менше чоловіків (63,3%) і молодих людей
(відповідно — 20,2% і 72,8%).

Якщо на мо мент опи ту ван ня до дат ко ву ро бо ту мали 20,4% робітників,
то час тка тих, хто впро довж остан ньо го року мав різні види до дат ко вої за й -
ня тості крім основ ної ро бо ти, удвічі більша — 48,4% робітників, при чо му
по ло ви на з них мали кілька видів підробітків1. Най по ши ренішими ви я ви -
ли ся такі види робіт: будівель но-ре монтні (27,6%), хатні по бу тові — дог ляд
за дітьми, хво ри ми, при би ран ня (27,6%), се зонні сільсько гос по дарські ро -
бо ти (26,9%), ро бо та охо рон цем, ван таж ни ком, різно ро бом (21,6%), ре монт
ав то мобілів (14,2%), пе ре ве зен ня влас ним транс пор том (10,4%), ре монт по -
бу то вої техніки (9,0%), про даж і пе репро даж то варів (7,5%) та ін. Як пра ви -
ло, на до дат ко ву ро бо ту в не фор маль но му сек торі більшість за й ня тих (74%)
вит ра ча ють від 1 до 4 го дин на день [14, с. 158]. По тенційна до дат ко ва за й -
нятість та кож ве ли ка: у 2001 році 17,6% з тих, хто шукав роботу, орієн ту ва -
ли ся саме на вторинну зайнятість [9, с. 244–245].

Неґатив ним ас пек том поліза й ня тості робітників є ро бо та по над  при -
йня ту тру до вим за ко но да вством нор му, зі знач ним на пру жен ням сил, що
ско ро чує вільний час для дозвілля, сімей но го спілку ван ня, віднов лен ня
сил, підви щен ня кваліфікації. Утім, поліза й няті ма ють низ ку пе ре ваг по -
рівня но із мо но зай ня ти ми. 1. Ці гру пи відрізня ють ся за рівнем спо жив чих
мож ли вос тей. Дохід від до дат ко вої за й ня тості хоча й не доз во ляє при нци по -
во змінити якість жит тя, про те сприяє помітно му поліпшен ню ма теріаль но -
го ста но ви ща робітників. Так, порівня но із мо но зай ня ти ми робітни ка ми у
поліза й ня тих ви щим є дохід на од но го чле на сім’ї; вони ве дуть пе ред за
рівнем за без пе че ності про дук та ми хар чу ван ня і по бу то вою технікою; се ред
них більше за до во ле них своїм ма теріаль ним ста ту сом і тих, хто, оціню ю чи
ста тус сім’ї, виз нає, що їм “вис та чає за га лом на жит тя”. 2. Вто рин на за й -
нятість робітників мо ти во ва на не лише мож ливістю підви щи ти дохід і ком -
пен су ва ти низ ь ку за робітну пла ту на основ но му місці ро бо ти, а й зміцни ти
своє ста но ви ще за умов не стабільної за й ня тості (поліза й ня тим рідше влас -
ти вий страх втра ти ти ро бо ту: чим більше то чок опо ри має лю ди на, тим
упев неніше вона по чу вається). До дат ко ва за й нятість роз ши рює поле ви бо -
ру но вих сфер і видів діяль ності, що може слу гу ва ти ка на лом висхідної про -
фесійної мобільності [17, с. 39]. 3. Поліза й няті більшою мірою відхо дять від
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па тер налістських на строїв, на ма га ю чись роз в’я зу ва ти про бле ми, що ви ни -
ка ють, здебільшого самостійно, не очікуючи на допомогу держави. Від мо -
но зай ня тих їх відрізняють мобільні стратегії трудової й економічної по -
ведінки, більш оптимістичний погляд на життя.

Найінтен сивніше робітни ки за й ма ли ся до дат ко вою ро бо тою від се ре -
ди ни 1990-х років — у період сплес ку ви му ше ної не пов ної за й ня тості, коли
по над по ло ви ну з них опи ни ли ся в адміністра тив них відпус тках або пра цю -
ва ли в ре жимі не пов но го ро бо чо го дня. За си ту ації тру до вої не до за ван та же -
ності й не обхідності ви жи ван ня “за бу я ли” са мо зай нятість і ви пад кові під -
робітки, як пра ви ло — неофіційні. Про те із віднов лен ням нор маль но го ре -
жи му й об ся гу ро бо ти на підприємстві, як за зна ча ють робітни ки, за й ма ти ся
до дат ко вою ро бо тою в ко лиш ньо му об сязі немає мож ли вості: по-пер ше,
ско ро тив ся вільний від основ ної ро бо ти час; по-дру ге, вони “не всти га ють
віднов лю ва ти ся”; по-третє, мо ти вація підробітків зни кає мірою зрос тан ня
окладів до при й нят но го розміру і стабільних вип лат за рпла ти. Пос ту по во
поліза й няті робітни ки по чи на ють приділяти до дат ковій ро боті мен ше часу
впро довж тиж ня, відмов ля ю чись від підробітків у виг ляді са мо зай ня тості й
епізо дич них робіт. Як наслідок, мож на про гно зу ва ти зни жен ня рівня до дат -
ко вої зайнятості в тих реґіонах і на тих підприємствах, де збільшу ва ти муть -
ся обсяги виробництва і відновлюватиметься режим зайнятості.

Отже, прак ти ки підробітків, зок ре ма і не фор мальні, що існу ва ли й за ра -
дя нських часів, сьо годні на бу ли куди більшо го мас шта бу та но во го соціаль -
но го зна чен ня. Те пер у цьо му явищі вба ча ють один із виявів флек си біль -
ності (гнуч кості, плас тич ності) рин ку праці, яка у по стра дя нських краї нах
на бу ває пе ре важ но не фор маль но го характеру [21, с. 65; 22].

Нові струк ту рації все ре дині підприємств

Нові відмінності між робітни ка ми ви ок рем лю ють та кож на інших за са -
дах, по в’я за них із внутрішньо ви роб ни чою ди фе ренціацією [8, с. 19–22; 23,
с. 37–41; 24]. При чо му ці відмінності ви ни ка ють як наслідок не ли шень  по -
яви но вих за сад ди фе ренціації робітників, а й ре ком по зиції ко лишніх ієрар -
хічних за леж нос тей.

Робітни ки основ но го і пе ри ферійно го ви роб ництв (робітни ки цехів,
що виз на ча ють профіль підприємства, і цехів не ви роб ни чої сфе ри,  напри -
клад будівельні, ви роб ниц тва то варів ши ро ко го вжит ку тощо), котрі ма ють
одна кові роз ряд і по са ду, фор маль но по винні мати та кож одна ко вий ста -
тус — щодо розміру за робітної пла ти, над ан ня привілеїв, рівня пре сти жу.
Про те на справді ста ту си працівників цих підрозділів різнять ся до волі сут -
тєво. При чо му ці ста ту си рух ливі, ієрархія їх виз на чається тією рол лю, що її
ці цехи відігра ють в да ний мо мент у діяль ності підприємства. За ра дя нських 
часів робітни ки основ но го ви роб ниц тва мали ви щий ста тус, одна че при нци -
пові зміни еко номічних відно син на поза- та внутрішньо ви роб ни чо му рин -
ку при зве ли до роз ми ван ня тра диційної ієрархії. Че рез відсутність по пи ту
на тра диційну для підприємства про дукцію робітни ки основ но го ви роб ниц -
тва пер ши ми відчу ли змен шен ня за рпла ти й за зна ли скру ти, по в’я за ної зі
ста ту сом без робітно го або не повністю за й ня то го, тоді як робітни ки пе ри -
ферійних підрозділів, які ви роб ля ли за тре бу ва ний асор ти мент про дукції
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(на прик лад, цехів із ви роб ниц тва то варів ши ро ко го вжит ку на військо вих
за во дах), на впа ки, по ча ли от ри му ва ти вищу за рпла ту і мали стабільну за й -
нятість, що спри я ло підви щен ню їхньо го ста ту су і пре сти жу [23, с. 37–41].

Основні й до поміжні робітни ки од но го ви роб ниц тва — соціаль на ієрар -
хія, зу мов ле на місцем цих груп у ви роб ни чо му про цесі: перші без по се ред ньо
ви пус ка ють про дукцію, другі (на прик лад елек три ки, слю сарі, а та кож ван -
таж ни ки, при би раль ни ки тощо) об слу го ву ють цей про цес [24, с. 212– 216]. У
ста ту сах основ них і до поміжних робітників однієї кваліфікації за вжди спос -
теріга ла ся знач на різни ця, але останнім ча сом вона помітно мо дифіку ва ла ся.
Якщо раніше опла та праці до поміжно го пер со на лу (при мi ром, ре мон тників)
була знач но ни жчою, ніж у ви со кок валіфіко ва них основ них робітників, то від 
се ре ди ни 1990-х років спос теріга ла ся зво рот на тен денція — ре мон тни ки ви -
би ли ся в лідери. Їхня висхідна мобільність була спри чи не на, з од но го боку,
дефіцитністю про фесії за умов ско ро чен ня шта тів, а з іншо го боку — жо р ст -
кою за лежністю робітників основ но го ви роб ниц тва від ро бо ти до по між но го
пер со на лу, кот ра за па ну ва ла в си ту ації старіння і зно шен ня устат ку ван ня, що
час то ви хо дить із ладу, по тре бує час то го пе рена ла год жен ня й профілак тич -
но го ре мон ту. Усе це за без пе чи ло до свідче ним і кваліфіко ва ним ре мон тни -
кам, які во лодіють суміжни ми про фесіями та зна ють особ ли вості за сто со ву -
ва них вер статів, привіле йо ва не ста но ви ще.

Кад рові та ре зервні робітни ки. На кож но му ве ли ко му ра дя нсько му
підприємстві існу ва ла ве рства кад ро вих робітників, відмітни ми ха рак те -
рис ти ка ми яких були ви со ка кваліфікація, не а би я кий про фесійний досвід і
ви роб ни чий стаж, стабільність пе ре бу ван ня в ко лек тиві. Вони мали низ ку
привілеїв (вигідні за мов лен ня, ви со ку за рпла ту, пер шо чер го вий при й ом до
партії, от ри ман ня на го род, ви су ван ня на гро мадські по са ди) і посідали ви -
щий ща бель у робітничій ієрархії на підприємстві. На про ти леж но му по -
люсі цієї ієрархії — гру па ре зер вних “пе ри ферійних” не кваліфіко ва них ро -
бітників, кот рих сис те ма тич но за лу ча ли до ви ко нан ня чис лен них до дат ко -
вих робіт (сільсько гос по да рських, будівель них, при би ран ня ву лиць тощо).
Їхня кількість знач но пе ре ви щу ва ла ре альні по тре би підприємства.

Ця зна чу ща в ра дя нський період внутрішньо ви роб ни ча соціаль на ієрар -
хія у 1990-ті роки згла ди ла ся. За умов кри зи та змін ка те горія ре зер вних
робітників прак тич но зник ла після пер ших же ско ро чень. На томість кад -
рові робітни ки че рез втра ту іде о логічної підтрим ки, пе рехід до ко мерційних 
за мов лень, руй ну ван ня ко лиш ньої сис те ми не фор маль них відно син по зба -
ви ли ся своїх пільг і привілеїв. Зни жен ня ста ту су було сприй ня то ними дуже 
болісно. У цей період для жод ної ка те горії робітників не були пе ре дба чені
пільги — ані в чер го вості от ри ман ня вигідних за мов лень, ані в пе ре ве денні в
не опла чу ва ну адміністра тив ну відпус тку, ані у звільненні за ско ро чен ням
шта ту. Про те слід очіку ва ти, що ви со кий ста тус кад ро вих робітників зго дом
від но вить ся. Адже з по жвав лен ням ви роб ниц тва і влас ни ки, і керівни ки
під приємств де далі більше зацікав лені в за лу ченні й утри манні на ро бо чих
міс цях досвідче них кваліфіко ва них робітників, від ре зуль та ту праці яких
пер шою чер гою за ле жать і якість ви роб ле ної про дукції, і своєчасність ви ко -
нан ня за мов лень. Адже за умов зрос тан ня кон ку ренції підприємств утри ма -
ти та ких робітників мож на тільки ви со кою за рпла тою, преміями, под а рун -
ка ми, при віле я ми.
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Робітни ки із мо но поль ним досвідом і лег ко заміню вані — соціаль на
ієрархія робітників за мірою їхньої заміню ва ності (розміром транс акційних
вит рат, по в’я за них зі звільнен ням, на й мом і підго тов кою но вих робітників),
що є дже ре лом на пру же ності все ре дині тру до во го ко лек ти ву [24, с. 211]. У
наш час во че вид ни ло ся, що ста тус робітни ка виз на чається не лише про -
фесією, кваліфікацією, досвідом, а й мірою його заміню ва ності. Усвідом лю -
ю чи це, час ти на ви со кок валіфіко ва них робітників жо рстко оберіга ють свій
цінний ре сурс (мо но поль не во лодіння знан ням, кваліфікацією й досвідом),
не до пус ка ю чи у свій ко лек тив но вачків і відмов ля ю чись від учнів. Ця стра -
тегія веде до уповільнен ня, ба навіть при пи нен ня пе ре да ван ня про фесійно -
го досвіду, транс ляції на ви чок, бло ку ван ня про су ван ня менш кваліфіко ва -
них робітників. Так, робітни ки-мо но полісти, час тка яких ста но вить ли шень 
5–10% від за галь ної чи сель ності пер со на лу, до ся га ють знач ної вла ди та кон -
тро лю на підприємстві [24, с. 212], на бу ва ю чи рис елітності та “кас то вості”.
Ці робітни ки ак тивні, ви со ко адап тивні до умов, що зміню ють ся, по чу ва -
ють ся на підприємстві до волі впев не но і не за леж но, час то пра цю ють не
тільки в зруч но му для себе ре жимі, а й у ба жа но му складі, за кри то му для
кан ди датів іззовні. Усе це не ми ну че по си лює їхні мо но польні привілеї.
Усвідом лю ю чи свою не замінність, вони мо жуть шан та жу ва ти адміністра -
цію за ра ди вигідних умов праці й оплати.

На про ти ва гу робітни кам-мо но полістам го лов ною ха рак те рис ти кою се -
ред ньо- і низ ь кок валіфіко ва них робітників, у яких відсутні такі цінні ре сур -
си, як спеціальні на вич ки й ви со ка кваліфікація, є їхня заміню ваність. Якщо
раніше ці робітни ки ба чи ли пер спек ти ви кваліфікаційно го зрос тан ня та
відповідно го збільшен ня до ходів, то те пер шля хи под аль шо го про фесійно го 
й ма теріаль но го про су ван ня ста ють для них прак тич но відріза ни ми [25].
При чи ни цьо го кри ють ся в значній транс фор мації пра вил, що реґулю ють
входження до групи кваліфікованих високооплачуваних робітників.

Так, на ба гать ох підприємствах спос терігається помітна сеґмен тація,
коли одна час ти на робітників мо но полізує на бу тий досвід і на вич ки, спе -
ціальні сек ре ти цьо го ви роб ниц тва, не до пус ка ю чи пе ре да ван ня їх но вач -
кам, а інша — опи няється хронічно марґіна льною. Ре зуль тат цієї ди фе -
ренціації робітників ви яв ляється у збільшенні роз ри ву в за робітках, при -
віле ях, ґарантіях за й ня тості, шан сах про су ван ня. Фонд спо жи ван ня пе ре -
роз поділяється на ко ристь “силь них”, а всі тя гарі транс фор маційно го пе -
ріоду, на впа ки, діста ють ся “слаб ким” (се ред останніх на й по ши ренішими є
при му сові не опла чу вані відпус тки, не пов ний ро бо чий день, затримка  ви -
плат), що поглиблює внутрішні конфлікти в колективі.

Влас ни ки та ме нед же ри підприємств, на яких спос терігається така
сеґ ментація, зацікав лені в її по до ланні шля хом по збав лен ня досвідче них
робітників мо но полії. Про те ко лишні ме ханізми та пра ви ла про су ван ня
(пла ну ван ня підго тов ки кадрів, на став ниц тво, доп ла ти за учнів і підго тов ку
кадрів на ро бо чо му місці) в ко лиш ньо му об сязі вже не діють, а но вої сис те ми 
на вчан ня, про су ван ня, ро тації кадрів поки не ство ре но, хоча важ ли во, що
необхідність її створення вже усвідомлюється.

Робітни ки з ви со ким і низ ь ким рівнем на бли же ності до керівниц тва
(на чаль ни ка цеху, ма йстра, бри га ди ра). Ця ієрархія існу ва ла за вжди: люди,
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“близькі” до керівниц тва, мали пе ре ва ги та привілеї в разі влаш ту ван ня на
ро бо ту і про су ван ня, під час на ра ху ван ня і збільшен ня за робітної пла ти, от -
ри му ва ли “при крит тя” у ви пад ках по ру шен ня дис ципліни або при пу ще но го 
в ро боті бра ку. Про те за си ту ації ско ро чен ня об ся гу ви роб ниц тва, коли
робітників при му со во пе ре во ди ли на не пов ний ро бо чий день, відправ ля ли
в адміністра тивні відпус тки чи навіть звільня ли за ско ро чен ням шта ту, зна -
чен ня чин ни ка “доб рих сто сунків із керівниц твом” зрос ло [23, с. 41–42].
Оскільки фор маль на про це ду ра при й нят тя рішень сто сов но тих, хто кон -
крет но пра цю ва ти ме, а хто за ли шить ся без за робітку, відсут ня, то фак тичні
рішен ня, як пра ви ло, ухва лю ють на дис креційних за са дах. Така си ту ація
сприяє відтво рен ню сис те ми не фор маль них за леж нос тей на ро бо чо му міс -
ці, підви щен ню ролі керівників се ред ньої лан ки, котрі на бу ва ють пра во на
влас ний роз суд вирішу ва ти кад рові пи тан ня, життєво важ ливі для робіт -
ників. От чому за лу ченість у не фор мальні відно си ни з керівниц твом є
цінним ре сур сом і важ ли вим підґрун тям ди фе ренціації робітників.

Вис нов ки

Здійсне ний нами аналіз дає змо гу емпірич но обґрун то ва но опи са ти
основні трен ди ре ком по зиції внутрішньої струк ту ри робітни чо го кла су Ук -
раї н и за останні двадцять років.

У ре зуль таті аналізу де мог рафічних, по се ле нських, освітніх, ква ліфіка -
ційних, га лу зе вих відміннос тей зафіксо ва но низ ку трендів ди наміки мор -
фо логічно го скла ду робітни чо го кла су. Так, за стат тю робітни ки за ли -
ша ють ся пе ре важ но (на дві тре ти ни) чо ловічою гру пою, хоча й спос те ріга -
ється тен денція до фемінізації кваліфіко ва ної фізич ної праці (у цій ка те -
горії зафіксо ва но змен шен ня час тки чо ловіків). Віко вий склад май же на
чверть пред став ле ний мо лод дю віком до 30 років, і, всу пе реч очіку ван ням,
тен денція старіння робітни чо го кла су не ви яв ле на, рад ше фіксується збіль -
шен ня час тки мо лоді (при чо му ви я ви цих про цесів різнять ся за га лу зя ми).
По се ле нська струк ту ра робітни чо го кла су не зміни ла ся від ра дя нських
часів: три чверті його ста но вить міський і чверть — сільський. Поп ри знач не
ско ро чен ня чи сель ності робітни чо го кла су, його освітні про порції за ли ши -
ли ся незмінни ми — чверть робітників ма ють спеціаль ну (вищу або се ред ню
спеціаль ну) освіту, близь ко по ло ви ни — се ред ню і по над чверть — по чат ко -
ву або не пов ну се ред ню. Відбу вається ре ком по зиція га лу зе во го скла ду робіт -
ників: сфе ри сільсько го гос по да рства, транс пор ту, про мис лові га лузі (особ -
ли во військо во го профілю) знач но по сту пи ли ся в чи сель ності та привілеях,
а от сфе ра торгівлі бур хли во роз ви ва ла ся. Істот но зміни ла ся й кваліфіка -
ційна струк ту ра: мож на кон ста ту ва ти тен денцію до дек валіфікації робітни -
чо го кла су — за збе ре жен ня час тки не кваліфіко ва них робітників частка
кваліфікованих (першою чергою сільськогосподарських і промислових)
скоротилася на третину, і лише від 2004 року намітилося зростання чи сель -
ності останньої категорії.

Ба га то манітно і яс кра во ви яв ляється тренд зрос тан ня соціаль ної ге -
те ро ген ності се ред робітників. Це є наслідком як ско ро чен ня об ся гу ви -
роб ниц тва й за й ня тості, так і по я ви но вих еко номічних відно син. Такі особ -
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ли вості су час но го рин ку праці, як полісек то ральність, без робіття, а та кож
особ ливі різно ви ди за й ня тості — вто рин на, не пов на, тіньо ва, ми схильні
роз гля да ти як нові чин ни ки соціаль ної ди фе ренціації робітників. Серед
нових відмінностей назвемо такі.

По-пер ше, мірою плю ралізації відно син влас ності ви ник ла кла си фіка -
ція робітників за за й нятістю на підприємствах із різною фор мою влас ності.
При ват ний сек тор роз ви вав ся настільки ди намічно, що за двад цять років
кількість робітників у ньо му в одних га лу зях ста ла та кою са мою, що й у дер -
жав но му, а в інших — навіть доміна нтною. Між робітни ка ми цих сек торів
ви яв ля ють ся істотні відмінності в розмірі опла ти праці та схемі (тіньовій чи
офіційній) її вип лат, у ґарантіях за й ня тості, шан сах соціаль но го та пен -
сійно го за без пе чен ня. Якщо дер жав ний сек тор частіше об и ра ють робітни ки
се ред ньо го віку, то при ват ний — мо лодь. Відмінність мо ти вації віко вих груп 
ґрун тується на різних ціннос тях: для пер ших ба ланс при ваб ли вості дер жав -
но го підприємства до ся гається за ра ху нок ком пен сації не ви со кої опла ти
праці стабільною за й нятістю та соціаль ни ми ґарантіями, для других —
навпаки, фінансовий виграш важливіший за “соціальний пакет”.

По-дру ге, робітни ки фізич ної праці не є го мо ген ною гру пою й за ста ту -
сом за й ня тості: в їхньо му складі те пер є не лише на й мані працівни ки, а й са -
мо зай няті (які вод но час є влас ни ка ми-ро бо то дав ця ми і на й ма ни ми ро біт -
ни ка ми). І хоча час тка са мо зай ня тих робітників не ве ли ка (5%), про те сам
факт на яв ності їх і те, що підприємниц тво за ли шається ви со ко при ваб ли -
вою прак ти кою для укр аїнських робітників, дає підста ви ек спер там по ру -
шу ва ти й об го во рю ва ти про бле му об уржу аз нен ня укр аїнсько го робітни чо -
го кла су. Ра зом із тим відкри тим для об го во рен ня залишається питання: чи
належать самозайняті робітники до робітничого класу.

По-третє, з’я ви ли ся відмінності між робітни ка ми, за й ня ти ми на разі в
еко номіці, та без робітни ми. Ре зер вна армія праці в Україні на дві тре ти ни
скла дається з працівників фізич ної праці, знач на час ти на яких — про мис -
лові робітни ки. Нез ва жа ю чи на те, що рівень без робіття і на ван та жен ня на
ро бочі ва кансії рік у рік зни жу ва ли ся, сам факт на яв ності на рин ку праці ре -
зер вних робітників справ ляє пси хо логічний тиск на працівників, по род жу -
ю чи постійний страх втра ти ти ро бо ту, зни жу ю чи їхню про тес тну ак тив -
ність і готовність обстоювати свої інтереси.

По-чет вер те, до волі по ши ре ною ста ла ди фе ренціація на робітників із
по вною та не пов ною за й нятістю. У се ред ньо му ко жен п’я тий робітник пе ре -
бу ває у си ту ації не пов ної за й ня тості. При чо му на їхню долю ви па дає зде -
більшо го її ви му ше на фор ма, тоді як доб ровільно до не пов ної за й ня тості
робітни ки вда ють ся вкрай рідко. По зи тив ним є те, що рівень ви му ше ної не -
пов ної за й ня тості рік у рік зни жується, одна че про гно зу ють, що не пов на за -
й нятість не зник не оста точ но, а пе ре тво рить ся у нас (подібно до західних
країн) на нормальний вияв флексибільності ринку праці.

По-п’я те, ак ту аль но розрізня ти робітників на тих, хто має леґаль ну і
тіньо ву за й нятість. На за са дах без кон трак тно го на й му на основній ро боті
за й няті лише “на й слабші” ка те горії робітників, а от до дат ко ва за й нятість —
пе ре важ но тіньо ва в усіх ка те горій робітників. Сто сов но тіньо вої прак ти ки
невідповідності між на ра хо ву ва ною та вип ла чу ва ною за робітною пла тою в
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разі леґаль но го на й му, то до неї за лу чені го лов ним чи ном робітни ки при ват -
них підприємств, котрі, виг ра ю чи фіна нсо во, програють у пенсійному за без -
пе ченні та соціальних ґарантіях.

По-шос те, ди фе ренціація робітників на моно- і поліза й ня тих на бу ла
мак си маль но го по ши рен ня за си ту ації не пов ної за й ня тості на основній ро -
боті. На мо мент опи ту ван ня ко жен п’я тий робітник мав до дат ко ву ро бо ту, а
впро довж року ко жен дру гий — підробітки, при чо му по ло ви на з них —
кількох видів. Вто рин но зай няті робітни ки ди фе ренційо вані за ба гать ма па -
ра мет ра ми: як такі, що ма ють реґуляр ну чи ви пад ко ву до дат ко ву ро бо ту, на
своєму підприємстві або іншо му, офіційну чи тіньо ву, за своїм або іншим
фа хом. До дат ко ву за й нятість (об сяг якої зни жу ва ти меть ся мірою по до лан -
ня кри зо вої за й ня тості на основній ро боті), як і не фор маль ну дедалі частіше
підводять під усталене на Заході поняття флексибільності ринку праці.

Ви яв ле но та кож трен ди но вих струк ту рацій усе ре дині підприємств.
Внаслідок ре ком по зиції внутрішньо ви роб ни чих відно син спос терігається ін -
версія тра диційних ієрархій робітників усе ре дині підприємств, на прик лад
основ но го та пе ри ферійно го ви роб ниц тва, основ них і до поміжних ро бітників 
од но го ви роб ниц тва, кад ро вих і ре зер вних робітників. Зна чи ми ми ви я ва ми
внутрішньо ви роб ни чої ди фе ренціації ста ли ієрархії лег ко заміню ва них ро -
бітників і досвідче них, які зберіга ють мо но полію на спеціальні знан ня й
досвід, а та кож робітників із різним рівнем на бли же ності до ке рівниц тва.

Отже, в на яв ності зрос тан ня ди фе ренціації усе ре дині робітни чо го кла су 
і рес трук ту рація його якісно го скла ду за ба гать ма на пря ма ми. Ко жен із на -
зва них но вих зрізів струк ту ри робітни чо го кла су де термінує зна чущі від -
мінності в соціаль но му і ма теріаль но му ста тусі робітників, а та кож особ ли -
вості свідо мості та по ведінки робітників — мо ти вацію праці, за до во леність
ро бо тою, соціаль не са мо по чут тя, політичні й еко номічні уста нов ки,  про -
тест ну по ведінку тощо. Деякі відмінності (без робітні — за й няті, цілком —
не повністю за й няті, лег ко заміню вані — ті, що во лодіють мо но полією на
знан ня та на вич ки) ство рю ють пе ре ду мо ви для виникнення суттєвого на -
пру жен ня серед відповідних груп робітників.

Звер не мо ува гу, що пе релічені відмінності в се ре до вищі робітників
мож на пев ним чи ном кла сифікувати.

1. Є відмінності мор фо логічні, що ха рак те ри зу ють внутрішню бу до ву
будь-якої соціаль но-про фесійної гру пи будь-яко го типу суспільства й у
будь-який період. Вони відоб ра жені в де мог рафічно му, по се ле нсько му,
освіт ньо му, кваліфікаційно му, га лу зе во му зрізах струк ту ри робітни чо го
кла су. У ча совій пер спек тиві вони за зна ють кількісних змін, але за са ди та кої 
диференціації залишаються незмінними.

2. Сис тем ни ми мож на умов но на зва ти ті відмінності, що є спе цифічни ми
для робітни чо го кла су у пев но му політич но му й соціаль но-еко номічно му
кон тексті. За са ди та кої ди фе ренціації вже про й шли інсти туціоналізацію за
но вих умов, здо був ши леґаль ний і леґітим ний ста тус, і підля га ють ста більно -
му відтво рен ню. Нап рик лад, відмінності між робітни ка ми дер жав но го і при -
ват но го сек торів, са мо зай ня ти ми і на й ма ни ми, за й ня ти ми і без ро бітни ми.

3. Час ти ну ви яв ле них відміннос тей мож на по зна чи ти як “тим ча со во
леґітимні”. Вони є спе цифічни ми для кри зо во го періоду соціаль но-еко -
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номічно го роз вит ку і ма ють різне май бутнє. Одні з них (на прик лад робітни -
ки по вної та не пов ної за й ня тості), втра тив ши соціаль ну гос тро ту і мас -
штабність, про дов жу ва ти муть інсти туціоналізацію. Ймовірно, зго дом ви -
му ше на фор ма не пов ної за й ня тості із кри зо вої пе ре тво рить ся на один із
виявів флек сибільності рин ку праці. Про те інші відмінності (на прик лад,
тіньо ва за й нятість робітників у виг ляді без кон трак тно го на й му або з різни -
цею між на ра хо ву ва ною і фак тич ною за рпла тою), зу мов лені мінли ви ми
кризовими обставинами, зазнаватимуть не тільки звуження масштабу, а й
зникатимуть.

Звісно, для упев не них вис новків сто сов но про цесів, що відбу ва ють ся у
се ре до вищі робітни чо го кла су, і но вої конфігу рації цієї соціаль но-про фе -
сійної спільно ти не обхідне роз роб лен ня різних ас пектів цієї теми зу сил ля -
ми ба гать ох дослідників. Спеціаль но го вив чен ня по тре бу ють такі пи тан ня
щодо внутрішньо го скла ду робітни чо го кла су. Чи справді відбу вається фе -
мінізація фізич ної праці? В яких га лу зях відбу вається старіння ро бо чо го
пер со на лу, а в яких — на впа ки, омо лод жен ня? Наскільки по ши ре на дек ва -
ліфікація робітни чо го кла су? Чи ак ту аль ною є про бле ма об уржу аз нен ня
укр аїнсько го робітни чо го кла су? Які гру пи робітників в Україні за лу чені до
нелеґаль но го рин ку праці, яки ми є мо ти ви участі та ме ханізми відтво рен ня
тіньо вих відно син із боку робітників? Пот ре бу ють уточ нен ня й дані сто сов -
но міри поширеності серед робітників вторинної зайнятості, безробіття,
неповної зайнятості.

На деякі з цих пи тань ми спро буємо дати де таль ну відповідь у пе ребігу
ви ко нан ня дослідниць ко го про ек ту за до по мо ги гли бин них інтер в’ю із
пред став ни ка ми різних груп робітників. Ба жа но, щоб до об го во рен ня пи -
тань сто сов но су час но го робітни чо го кла су за лу чи ли ся дослідни ки, котрі
пра цю ють у соціологічних ла бо ра торіях на ве ли ких за во дах. Їхній кон крет -
ний досвід і ба га та інфор мація ста нов лять інте рес не лише для кор по ра тив -
но го ко рис ту ван ня, а й для ши ро ко го об го во рен ня. По ча ток новітньої історії 
вітчиз ня но го робітни чо го кла су лише по кла де но. Нез ва жа ю чи на те, що
політич на й дослідниць ка кон ’юн кту ра за раз на боці інших тем, спо діва є -
мося на пожвавлення дослідницької активності в межах проблематики су -
час но го робітничого класу.
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