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Анотація

В аналізі кон тек сту ви ник нен ня “Євро май да ну” ува га дослідників зо се ред же на
на іде о логічних, політич них та ге о політич них ас пек тах, пе ре важ но оми на ю чи
соціаль но-еко номічний кон текст. У статті ви ко рис та но теорію Кар ла По -
лані, зок ре ма у версії Бе верлі Сил вер, для аналізу важ ли вих ас пектів соціаль -
но-еко номічно го кон тек сту, та ких як мобілізація на за хист прав на й ма них
працівників. З ви ко рис тан ням бази да них про ек ту “Моніто ринг про тестів,
реп ресій і по сту пок” про а налізо ва но ди наміку та ха рак те рис ти ки про тестів
на й ма них працівників, а та кож ди наміку соціаль но-еко номічних про тестів за -
га лом. Підтвер джу ю чи гіпо те зу про на рос тан ня “кри зи леґітим ності” дере -
ґуляції еко номіки на пе ре додні “Євро май да ну”, аналіз вка зує на ло калізо ва ний,
за хис ний і слаб ко ор ганізо ва ний ха рак тер про тестів на за хист прав на й ма них
працівників та іншої мобілізації про ти дереґуляції в умо вах стаг нації. Аналіз
та кож дає підста ви для вис новків про певні об ме жен ня підходів Кар ла По лані
та Бе верлі Сил вер, що вип ли ва ють як із їньо го ме тарівне во го підхо ду, так і з по -
в’я за но го із цим бра ку інтер пре тації соціаль но-еко номічної бо роть би за дереґу -
ляцію/реґуляцію рин ку за умов стаґнації еко номіки, коли “кри за леґітим ності”
та “кри за дохідності” мо жуть на рос та ти од но час но.

Клю чові сло ва: мобілізація, про тес ти, робітничі про тес ти, рин ко ва еко но -
міка

Вступ

За гос трен ня соціаль но-політич ної си ту ації в Україні на прикінці 2013
року ак тив но аналізується як укр аїнськи ми, так і за рубіжни ми дослідни ка -

Соціологія: теорія, ме то ди, мар ке тинг, 2016, 4 85



ми. Ви то ки цьо го за гос трен ня є одним із на й важ ливіших пи тань для пред -
став ників суспільних наук.

Мобілізація на “Євро май дані” і под альші ко нтрмобілізації “Анти май -
дану” і так зва ної Російської вес ни на дис кур сив но му рівні відбу ва ли ся пе -
ре важ но в іде о логічних, політич них та ге о політич них пло щи нах — із сут -
тєвими еле мен та ми бо роть би за гро ма дянські пра ва та сво бо ди у ви пад ку
“Євро май да ну”. Тож очіку ва но, що знач на час ти на інтер пре тацій ви токів
без пре це ден тної мобілізації та ес ка лації уґрун то вані в цих са мих пло щи -
нах — мови, іден тич ності, бо роть би за де мок ратію та про ти ав то ри та риз му,
ге о політич но го вибору.

Однак такі інтер пре тації час то за ли ша ють поза ува гою соціаль но-еко -
номічний кон текст мас штаб ної мобілізації. Без пе реч но, мож на було б при -
пус ти ти, що соціаль но-еко номічний кон текст не мав або ж мав мінімаль не
зна чен ня для зга да них подій. Але це при пу щен ня, яке може при звес ти до
 пов ної відмо ви від аналізу соціаль но-еко номічно го кон тек сту, виг ля дає та -
ким, що іґнорує складність про цесів між соціаль но-еко номічни ми, політич -
ни ми й інши ми пло щи на ми соціаль ної ре аль ності. Вар то на го ло си ти, що з
2011 року і до по чат ку “Євро май да ну” саме про тес ти із соціаль но-еко -
номічни ми ви мо га ми ста но ви ли віднос ну, а ча сом і аб со лют ну більшість
всіх про тес тних подій на те ри торії Украї ни [ЦСТД, 2014]. Зок ре ма, у 2013
році аж до по чат ку “Євро май да ну” 56% про тестів по ру шу ва ли соціаль -
но-еко номічні питання.

Без пе реч но, такі дані не озна ча ють, що ви то ки ма со вої мобілізації та ес -
ка лації кри ють ся у цих про тес тах, але емпірич на ре альність вка зує на те, що
не доцільно за ли ша ти поза ува гою соціаль но-еко номічний кон текст, на тлі
яко го ви ник конфлікт. Тож дослідниць кою про бле мою цієї статті є брак
аналізу про тес тно го соціаль но-еко номічно го кон тек сту “Євро май да ну” та
похідних подій, по при те, що саме соціаль но-еко номічною мобілізацією  ви -
значалася на й ва гоміша час тка про тестів в Україні від 2011-го до кінця 2013
року.

Карл По лані [Polanyi, 2001] вва жав, що на й бур хливіші суспільні по -
трясіння у су час них суспільствах є похідни ми від бо роть би між си ла ми, що
вис ту па ють за “вільний ри нок”, його мак си маль ну дереґуляцію, та си ла ми,
що на ма га ють ся за хис ти ти суспільство че рез вреґулю ван ня рин ко вих про -
цесів. Ідея “вільно го рин ку”, за са до ва для су час них капіталістич них відно -
син, упер ше в історії вкорінила суспільство в еко номіці, за клав ши його іде о -
логічний фун да мент і струк ту ру вав ши його та ким чи ном, що за пус ти ла ма -
ят ни ко вий рух бо роть би між на сту пом “вільно го рин ку” і за хис том суспіль -
ства від цьо го на сту пу.

Одна із послідов ниць По лані, Бе верлі Сил вер [Silver, 2003] ви ко рис та -
ла теорію По лані для ме тарівне во го емпірич но го досліджен ня робітни чих
про тестів, які в цій інтер пре тації ста ли відоб ра жен ням клю чо вої соціаль -
но-еко номічної ди наміки капіталістич но го світу.

Тож за рубіжні дослідни ки ак тив но го во рять про ва го му роль робітни чої 
бо роть би у су час но му світі та про її вплив на соціаль но-еко номічні та по -
літич ні про це си на ґло баль но му та ло каль но му рівнях. В укр аїнських реа -
ліях си ту ація суттєво відрізняється. Після роз па ду СРСР робітни чий рух
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за знав знач но го підне сен ня у 1990-х, але зго дом відійшов на дру гий план че -
рез особ ли вості ра дя нської та по стра дя нської організації тру до вих відно син 
і про фспілок, а та кож че рез швидкі зміни соціаль но-еко номічних струк тур у 
країні (напр.: [Си мон чук, 2005; Си мон чук, 2011; Mandel, 2004; Crowley,
2004]). У новітній історії Украї ни робітни кам (пе ре дусім я маю на увазі
індустріаль них робітників) відве де но адап таційну роль [Си мон чук, 2006: с.
40; Ряб чук, 2007: с. 13], їхню іден тичність роз гля да ють як анах ронізм [Пань -
ко ва, 2006: с. 247], а їхню по тенційну політич ну роль час то за пе ре чу ють
[Kubicek, 1999: p. 83]. Деякі дослідни ки навіть ствер джу ють, що існує  сер -
йозна “про бле ма, яку про фспілки мо жуть ста но ви ти для де мок ра тич них
політиків, зацікав ле них у рин ко вих ре фор мах” [Kubicek, 2002: p. 606]. Таке
став лен ня, різною мірою ви ра же не, по ши ре не поміж укр аїнськи ми дослід -
ни ка ми [Varga, 2011; Си мон чук, 2005: с. 6].

Однак ці особ ли вості дослідниць ко го по ряд ку ден но го в Україні не ма -
ють ста ва ти на за ваді спробі про а налізу ва ти мобілізацію за пра ва на й ма них
працівників як важ ли вий про тес тний соціаль но-еко номічний кон текст, у
яко му ви ник ли найбільша політич на та похідна соціаль но-еко номічна кри -
за в новітній історії Украї ни. По над те, ці “білі пля ми” та про бле ми ма ють
бути сти му лом для та ко го роду аналізу. Отже, ме тою статті є по пов нен ня
знань про особ ли вості про тестів на й ма них працівників в Україні та про ди -
наміку цих про тестів, а та кож соціаль но-еко номічних про тестів за га лом на -
пе ре додні та у період ра ди каль них змін 2013–2014 років.

Чи може теорія Кар ла По лані та її мо дифікації у ви ко нанні Бе верлі Сил -
вер по яс ни ти соціаль но-еко номічну про тес тну мобілізацію, яка аґреґува ла
на й ва гомішу час тку про тес тних подій до по чат ку “Євро май да ну”? Чи може
аналіз соціаль но-еко номічної про тес тної мобілізації в рам ках цих теорій до -
да ти щось суттєве для ро зуміння мас штаб ної політич ної, іде о логічної мо -
біліза ції та мобілізації на за хист гро ма дя нських прав та сво бод під час за гос -
трен ня соціаль но-політич но го про тис то ян ня в Україні?

Ро бо чою гіпо те зою цьо го досліджен ня є при пу щен ня, що ди наміка ро -
біт ни чих про тестів на пе ре додні суспільно-політич но го за гос трен ня кінця
2013 — по чат ку 2014 років вка зує на “кри зу леґітим ності” (в термінах Бе -
верлі Сил вер) дереґуляції рин ку, і ця “кри за леґітим ності” була ва го мим
кон тек стом, на тлі яко го ви ник “Євро май дан” та под альші події. Похідною є
гіпо те за про мож ли вий пря мий чи опо се ред ко ва ний зв’я зок цьо го кон тек -
сту із мобілізацією та ес ка лацією. Для тес ту ван ня цих гіпо тез потрібно про -
а налізу ва ти теорії Кар ла По лані та Бе верлі Сил вер і дослідити їхню по яс -
ню валь ну спро можність в укр аїнських реаліях.

Від ме та те о ре тич ної кон цепції Кар ла По лані
до ме та емпірич ної кон цепції Бе верлі Сил вер

У своїй праці “Ве ли ка транс фор мація” [Polanyi, 2001: р. 317] Карл По -
лані роз гля дає роз ви ток рин ко во го капіталізму та ста нов лен ня ідеї “вільно -
го рин ку”, а та кож аналізує їхній зв’я зок із час то ка тас трофічни ми соціаль -
но-еко номічни ми та політич ни ми про це са ми кількох останніх століть. По -
лані ро бить на го лос на тому, що спро би втілен ня вільно го рин ку не суть
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руйнівні наслідки для суспільства, й до хо дить вис нов ку, що на ступ вільно го 
рин ку при зво дить до за хис ної ре акції з боку суспільства, його класів, груп,
інсти тутів — по чи на ю чи від дер жа ви й закінчу ю чи низ ови ми суспільни ми
ру ха ми. При цьо му він ствер джує, що як на ступ з боку при хиль ників вільно -
го рин ку, так і за хисні дії з боку при хиль ників його реґуляції час то ма ють ха -
о тич ний, напівав то ма тич ний ха рак тер. За пе ре чу ю чи по пу лярні теорії змо -
ви, По лані на го ло шує, що про тис то ян ня між цими “та бо ра ми” за кла де но в
самій струк турі відно син та в су перечності інте ресів за умов рин ко во го
капіталізму, а тому не по тре бує ко ор ди нації й не пе ре дба чає зла год же ності,
хоча не вик лю чає ані того, ані іншого.

Та ким чи ном Карл По лані по яс ню вав ве ликі соціаль но-еко номічні та
політичні ка таклізми, що їх пе ре жи ва ло його по коління. По чи на ю чи від
1990-х дослідни ки на ма га ли ся пе ре осмис ли ти спа док По лані в кон тексті
зрос тан ня ґло балізаційних про цесів [Riain, 2006], які вивільня ють капітал,
роб лять його ще гнучкішим і ще менш підкон троль ним суспільним інсти -
туціям окре мих дер жав та навіть над дер жав них утво рень. Деякі дослідни ки
за зна ча ють, що фіна нсові ґло балізаційні про це си при зве ли до двох різних
за хис них суспільних рухів [Riain, 2006]. Одним із них є антиґло баліза -
ційний рух, який про де мо нстру вав без пре це ден тну мобілізацію в період від
1999 до 2003 року. Іншим є по ши рен ня фун да мен талістських релігій, особ -
ли во фун да мен талістської течії ісла му. Такі за змістом діамет раль но про ти -
лежні за хисні й аль тер на тивні ре акції суспільств на чер го вий на ступ вільно -
го рин ку жод ним чи ном не су перечать теорії По лані, адже він сво го часу роз -
гля дав як праві, так і ліві варіанти опо ру суспільства на при кладі фа шиз му
та соціалізму.

У період “Ве ли кої ре цесії”, яка на ста ла після чер го вої ґло баль ної еко -
номічної кри зи 2007–2008 років, ба га то соціологів та еко номічних ана -
літиків по ча ли за яв ля ти про не обхідність пе ре осмис лен ня теорії По лані та
її за сто су ван ня до сьо го ден ня [Dale, 2012]. У їхній інтер пре тації чер го ва
кри за була так само чер го вою ре акцією еко номіки на надмірний рух кап i -
талізму в бік дереґуляції рин ку, а післяк ри зові роки ста ли по чат ком но вої
спро би суспільств за хис ти ти ся від “не ви ди мої руки”.

Теорія По лані є ме та те орією соціаль но-еко номічно го істо рич но го ана -
лізу, яку вда ло мож на ви ко рис то ву ва ти для за галь ної аналітики, але, зда ва -
ло ся б, важ ко за сто су ва ти для емпірич но го досліджен ня. Однак саме на
ґрунті його теорії Бе верлі Сил вер досліджує ди наміку робітни чих про тестів
на ґло баль но му рівні за останні півто ра століття. У своїй книзі “Сили праці”
[Silver, 2003] вона аналізує згад ки про робітничі про тес ти у провідних но ви -
нар них ви дан нях і ство рює влас ну теорію на підставі цьо го аналізу. Сил вер
при хо дить до вис нов ку, що про сто ро вий, ча со вий і га лу зе вий роз поділ
робітни чої мобілізації вка зує на пев ну за ко номірність, а саме: що на й ак -
тивніше робітни ча бо роть ба у пев ний період відбу вається у тих краї нах і тих
га лу зях, які пе ре бу ва ють на стадії на й ак тивнішого зрос тан ня.

Сил вер де мо нструє пе реміщен ня епіцен тру робітни чої бо роть би з 1870
року — від тек стиль ної індустрії Ста ро го світу до ав то мобіле будівних за -
водів но во го повоєнно го ядра світ-сис те ми, яке вклю чає роз ви нені краї ни
як Ста ро го, так і Но во го світу. По яс нен ня та ко го ге ог рафічно го і га лу зе во го
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пе реміщен ня дослідни ця зна хо дить у пе реміщенні капіталу з однієї краї ни в
іншу в по шу ках де шев шої ро бо чої сили, мен шо го опо дат ку ван ня та більших
за ко но дав чих пре фе ренцій. Слідом за та ким пе реміщен ням робітни ки у
 най динамічніших краї нах і га лу зях еко номіки по сту по во по чи на ють ко рис -
ту ва ти ся своєю струк тур ною клю чо вою по зицією у при бут ках ве ли ко го
бізне су та по чи на ють ви ма га ти більших прав і бо ро ти ся за них. Капітал при
цьо му зму ше ний іти на по ступ ки, до по ки не ви ни кає нова провідна га лузь,
яку мож на роз ви ва ти в менш соціаль но за хи ще них краї нах і от ри му ва ти
над при бут ки. Історія повторюється.

На підставі та ко го емпірич ного ма теріалу Сил вер про по нує теорію ма -
ят ни ко во го руху, де історія кількох останніх століть, у меж ах яких ви ник ла і
по ча ла ак тив но за сто со ву ва ти ся ідея “вільно го рин ку”, на на й за гальнішому
рівні по яс нюється бо роть бою між при хиль ни ка ми, з од но го боку, дереґу -
ляції, з іншо го — реґуляції рин ку, ко мо дифікації праці, з од но го боку, та де -
ко мо дифікації — з іншо го, що, влас не, і при зво дить до ма ят ни ко во го руху
між “кри зою леґітим ності” і “кри зою при бут ко вості”. Кри за леґітим ності, за
теорією Сил вер, на стає тоді, коли неґативні наслідки по слаб лен ня реґуляції 
рин ку та ко мо дифікації праці при зво дять до піку мобілізації за реґуляцію та
на й ак тивнішої (за зви чай віднос но успішної) бо роть би за соціаль но-еко -
номічні пра ва та за хи щеність робітників, а та кож ши ро ких верств на се лен -
ня. На етапі, коли бо роть ба при хиль ників реґуляції рин ку до ся гає суттєвого 
успіху, у пев ний мо мент на стає кри за при бут ко вості для час ти ни при хиль -
ників дереґуляції, а саме — для ве ли ких влас ників. Ке ру ю чись логікою мак -
си маль но го при бут ку та іде я ми “вільно го рин ку”, в умо вах капіталістич ної
кон ку ренції ці влас ни ки або пе реміщу ють ви роб ниц тво, або вкот ре по чи на -
ють ак тив ну мобілізацію за дереґуляцію рин ку та ко мо дифікацію праці, до -
по ки наслідки цих про цесів не ста ють не по силь ни ми для суспільства, й тоді
зно ву на стає кри за леґітимності.

Аналіз на яв них ста тис тич них да них про про тес ти в Україні крізь при -
зму теорій По лані та Сил вер може не лише до по мог ти глиб ше зро зуміти
соціаль но-еко номічний кон текст подій останніх років, а й про тес ту ва ти
ці ме та кон цепції, щоб дати відповідь на кілька те о ре ти ко-прак тич них  за -
питань, зок ре ма: Чи мож ли ве ви ко рис тан ня кон цепцій та ких істо рич них
 масштабів у віднос но ко рот кос тро ковій пер спек тиві? Які об ме жен ня це на -
кла дає на їхню по яс ню валь ну спро можність? І чи може укр аїнський кон -
текст при внес ти щось нове у ро зуміння ди наміки суспільних змін че рез
 маятниковий рух бо роть би між при хиль ни ка ми реґуляції та дереґуляції
рин ку?

Про тес ти на за хист прав на й ма них працівників в Україні:
 концептуалізація ста тис тич но го досліджен ня

Для вив чен ня ди наміки та основ них ха рак те рис тик про тестів на за хист
прав на й ма них працівників в Україні ви ко рис та но базу да них про ек ту “Мо -
ніто ринг про тестів, реп ресій та по сту пок” Цен тру соціаль них і тру до вих
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досліджень (ЦСТД). У рам ках цьо го про ек ту з кінця 20091 року із більш як
190 національ них, реґіональ них та ак тивістських но ви нар них веб-сторінок
сис те ма тич но зби ра ють дані про всі про тес ти, реп ресії та по ступ ки, які ма -
ють місце в Україні. До бази да них вно сять різно манітні ха рак те рис ти ки за -
зна че них подій — ча сові (по ча ток, три валість події), ге ог рафічні (реґіон, на -
се ле ний пункт), інші якісні (тип події, учас ни ки) та кількісні (кількість
учас ників, ареш то ва них, по ра не них) па ра мет ри2.

Без пе реч но, існу ють та кож інші дже ре ла та ко го кштал ту да них, які ви -
ко рис то ву ють для аналізу про тестів в Україні. Одним із них може бути
офіційна ста тис ти ка Міністе рства внутрішніх справ. Однак ме то до логія
зби ран ня да них цьо го міністе рства ро бить їх фак тич но не при дат ни ми для
аналізу. Клю чо ва про бле ма в тому, що саме Міністе рство має на увазі під ма -
со ви ми за хо да ми і про що воно, відповідно, зби рає інфор мацію. У відповідь
на інфор маційні за пи ти Міністе рство по яс нює, що термін “ма сові за хо ди”
“ви ко рис то вується в орга нах внутрішніх справ і вклю чає за хо ди гро ма д -
сько-політич но го, релігійно го, спор тив но го, куль тур но-ви до вищ но го ха -
рак те ру за учас тю знач ної кількості гро ма дян, що про во дять ся з на го ди
відзна чен ня офіційних (дер жав них), про фесійних, релігійних свят, пам ’ят -
них дат, а та кож з ініціати ви політич них партій, рухів, гро ма дських об’єд -
нань, релігійних кон фесій, гро мад, окремих громадян, спортивних орга -
нізацій, закладів культури” [Міністерство внутрішніх справ, 2012].

З іншо го боку, існує офіційна ста тис ти ка страйків, яку зби рає Дер жав на
служ ба ста тис ти ки Украї ни і яку потім ви ко рис то ву ють міжна родні орга -
нізації. Однак, зва жа ю чи на спе цифіку дже рел от ри ман ня інфор мації, ця
уста но ва повідом ляє лише про ті страй ки, що про й шли офіційну про це ду ру
ого ло шен ня страйків, яка, згідно із за ко но да вством, може три ва ти не один
місяць. Тоб то в цю ста тис ти ку не по трап ля ють спон танні страй ки та страй -
ки, організа то ри яких свідомо і з прак тич них міркувань відмовляються від
офіційних процедур.

Окрім цьо го, вар то за ува жи ти, що пра ва на й ма них працівників мо жуть
об сто ю ва ти не лише че рез страй ки, а й че рез інші різно манітні фор ми про -
тес ту, такі як де мо нстрація, пікет, мітинг, бло ку ван ня тощо. Та кож жод не з
цих дже рел да них не дає мож ли вості про а налізу ва ти щось інше, окрім ди -
наміки, а саме різно манітні характеристики протестних подій.

Для аналізу про тестів на за хист прав на й ма них працівників на підставі
ста тис тич ної інфор мації не обхідно ви ок ре ми ти відповідний тип про тестів.
На цьо му етапі ви ни кає про бле ма кон цеп ту алізації по нят тя на й ма них пра -
цівників, які мо жуть бути ак то ра ми та ко го про тес ту. Адже в суспільних на -
уках клас на й ма них працівників, або ж робітників, виз на ча ють за різни ми
па ра мет ра ми та ме то до логіями [Си мон чук, 2005]. Зас то су ван ня різних па -
ра метрів при зво дить до ото тож нен ня цієї дослідниць кої оди ниці з людь ми,
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1 Хоча дані Моніто рин гу по чи на ють ся з кінця 2009 року, при нци пові зміни в ме то до -
логії, які були впро вад жені в про цесі реалізації про ек ту, да ють змо гу змістов но аналізу -
ва ти не обхідні дані лише від 2011 року.
2  Фіна льні дані є у відкри то му дос тупі й мо жуть бути за ван та жені з веб-сторінки
 Цент ру соціаль них і тру до вих досліджень [ЦСТД, 2010–2013].



які за й няті фізич ною пра цею за на й мом, індустріаль ни ми працівни ка ми та
будь-ким, хто пра цює за на й мом, і навіть із са мо зай ня ти ми. Різні ме то до -
логічні підхо ди, ви ко рис то ву вані в емпірич них досліджен нях, по си ла ють ся
або на фак тич не місце лю ди ни в соціаль но-еко номічній сис темі за різни ми
па ра мет ра ми, або на бачення її місця іншими людьми, або на самоіден ти -
фікацію, або ж на певну комбінацію цих показників.

Однак за вдан ня но во го виз на чен ня по нят тя на й ма них працівників, па -
ра метрів цьо го кла су та ме тодів його іден тифікації ви хо дять за рам ки цьо го
досліджен ня. Як за зна чає Оле на Си мон чук [Си мон чук, 2011], у тра диції
аналізу в західних суспільних на уках під робітни чим ру хом ро зуміють не
рух робітників, а рух, який по ру шує ши ро кий спектр пи тань на за хист їхніх
прав. Тож дослідни ця до хо дить вис нов ку, що “в та ко му разі цілком логічно і
вип рав да но на су час но му етапі під терміном “робітни чий рух” ро зуміти рух
на за хист своїх прав в Україні різних груп на й ма них працівників і дрібної
бур жу азії, а не тільки робітників” [Симончук, 2011: с. 90].

Ви хо дя чи з цьо го і зва жа ю чи на спе цифіку да них Моніто рин гу ЦСТД
слід змісти ти ува гу з пи тан ня робітни чо го кла су на емпірич не дослідниць ке
пи тан ня — виз на чен ня про блем, що підпа да ють під виз на чен ня інте ресів на -
й ма них працівників, та ак торів, які за хи ща ють ці інте ре си. Адже хоча в базі
цьо го досліджен ня і є змінна “ак то ри”, яка вклю чає “робітників”, “вчи телів”,
“на уковців”, “жур налістів” та інших по тенційних пред став ників на й ма ної
праці, у ньо му ма ють зна чен ня не тільки про тес ти за участі на й ма них пра -
ців ників, а рад ше про тес ти на за хист їхніх прав. Іден тифіку ва ти ж останні
суто че рез прив’язку до організованих груп найманих працівників не так
просто.

Тож ідеть ся про пев ну пе ре хрес ну іден тифікацію на підставі за пи тань
за хис ту на й ма ної праці1, по ру шу ва них на про тес тах, і про тестів організо ва -
них на й ма них працівників. Щоб ви ок ре ми ти ці про тес ти в базі да них, ви ко -
рис та но кількарівневий алгоритм відбору.

1. Ви ок рем лен ня за про бле ма ти кою. За виз на чен ням, пер вин но під про -
бле ма ти ку інте ресів на й ма ної праці підпа да ють суто робітничі пи тан ня, які
по ру шу ють або організо вані гру пи на й ма них працівників, або гру пи, що
вис ту па ють на за хист їх і підтрим ку2. До та ких пи тань відне се но, перш за
все, “пра ва робітників”, з яки ми по в’я зані вис ту пи про ти по ру шен ня прав
робітників (прав про фспілок, без пе ки праці та її умов, за хис ту від не за кон -
них звільнень тощо). Окрім цьо го до пи тань на й ма ної праці на ле жать пи -
тан ня затримки виплати зарплатні та вимоги її підвищення.

2. Ви ок рем лен ня за про бле ма ти кою і ак то ром. Ви ко рис та но двок ро ко -
вий відбір за дво ма па ра мет ра ми. По-пер ше, ви ок рем ле но ті про тестні події,
під час яких озву чу ва ли ся пи тан ня, важ ливі для на й ма них працівників, але
такі, що їх мо жуть по ру шу ва ти й інші організо вані про тестні ак то ри (акціо -
не ри, спо жи вачі, місцеві меш канці). Сюди вклю че но “за крит тя підпри ємст -
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1 Тут і далі, якщо не ска за но інше, по нят тя “робітни ки” та “на й ма на пра ця” для спро -
щен ня в рам ках по треб цієї статті вжи ва ють ся як то тожні.
2 До бази да них по кожній про тестній події вно сить ся від однієї до трьох про бле ма тик.



ва”, “не дос татнє фіна нсу ван ня”, “при ва ти зація”, “націоналізація”, “рей дер -
ські за хоп лен ня”, “без робіття”. По-дру ге, се ред цих про тес тних подій ви ок -
рем ле но ті, в яких бе руть участь організо вані на й мані працівни ки, зок ре ма
“вчи телі”, “на уковці”, “жур налісти”, “робітни ки” та ін. Та ким чи ном, до про -
тестів на й ма них працівників відібра но та кож ті про тес ти, під час яких пи -
тан ня, потенційно значущі для найманих працівників, порушувалися орга -
нізованими групами таких осіб.

3. Оста точ не ви ок рем лен ня подій на підставі ак то ра. Се ред тих подій,
які під час по пе редніх кроків не були вклю чені до про тестів на й ма них
працівників, відібра но про тес ти за участі організо ва них робітни чих ак торів. 
Аналіз кож но го з них стає підґрун тям для відбо ру до ка те горії про тестів на -
й ма них працівників або ж остаточного відсіювання.

Перш ніж пе рей ти до аналізу про тестів на за хист прав на й ма них пра -
цівників, слід до да ти ще два важ ливі мо мен ти. По-пер ше, спе цифіка ме то -
до логії про ек ту моніто рин гу [ЦСТД, 2013] по ля гає в тому, що в базу вно -
сять ак торів і цілі на підставі іден тифікації спос теріга чем або самоіден -
тифікації. І це, оче вид но, є го лов ною ва дою ви ко рис та них да них. Спос -
теріга чем у цьо му ви пад ку є жур наліст або ко ду валь ник — іден тифіку ва ти
про тес ту валь ників як “учи телів” мо жуть медіа чи транс лю ва ти так їхню
самоіден тифікацію або ж ко ду валь ник може іден тифіку ва ти їх як “учи те -
лів” на ґрунті візуальних матеріалів новини (фото, відео).

По-дру ге, вар то підкрес ли ти ча со ву об ме женість бази моніто рин гу. Ад -
же кількох років, ма буть, не дос тат ньо для да ле ко сяж них уза галь нень і оста -
точ них вис новків. Однак ці дані да ють суттєву мож ливість аналізу ва ти
основні ха рак те рис ти ки про тестів в Україні, зок ре ма про тестів на захист
прав найманих працівників.

По-третє, та кий ма теріал для аналізу суттєво відрізняється від ма те -
ріалу Бе верлі Сил вер, дослідниць ка гру па якої фіксу ва ла згад ки про про -
тес ти на й ма них працівників у кількох ве ли ких но ви нар них ви дан нях. Без -
пе реч но, це вип рав да ний крок для ве ли ко мас штаб но го досліджен ня. Але у її 
ви пад ку на висвітлен ня подій мог ли впли ну ти ба га то чин ників — як-от
політич ний та іде о логічний кон текст, в яко му по ши рю ва ли ся ці ви дан ня,
ге о політичні зміщення уваги преси з одних реґіонів на інші тощо.

Про тес ти на за хист прав на й ма них працівників в Україні:
 динаміка та за гальні ха рак те рис ти ки

Від 2011 року й до по чат ку “Євро май да ну” у 2013 році про тес ти на за -
хист прав на й ма них працівників ста но ви ли знач ну час ти ну про тес тних
подій в Україні. Їхня час тка у за гальній мобілізації ся га ла від 7% у 2012 році
до 10% у 2011-му. В аб со лют них чис лах кількість про тестів на за хист прав
на й ма них працівників за га лом зрос та ла з 2011 року і до по чат ку “Євро май -
да ну”. За ра ху нок “Євро май да ну” зрос ла кількість про тестів на за хист гро -
ма дя нських прав та ан ти у ря до вих, тож на цьо му тлі віднос на час тка робіт -
ни чих про тестів змен ши ла ся до 8% за 2013 рік. Але пе ре дмай дан ний період
2013 року відповідає пікові про тестів на за хист прав на й ма них працівників,
якщо порівню ва ти з по пе редніми да ни ми моніто рин гу. Впро довж січня —
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жов тня 2013 року ста ла ся як мінімум 331 про тес тна подія на за хист прав на -
й ма них працівників, що ста но ви ло 11% від усієї про тес тної мобілізації в
країні за цей період. За де сять місяців 2013 року таких протестів було
більше, ніж за будь-який попередній рік моніторингу (рис. 1).

Під час “Євро май да ну” та за гос трен ня політич но го конфлікту після
ньо го про тес ти на за хист прав на й ма них працівників відхо дять на задній
план. Іде о логічне та політич не про тис то ян ня ви ли вається і у на й ак тивніше
пред став лен ня цих тем на ву ли цях краї ни. Вар то підкрес ли ти, що чітке
падіння кількості про тестів на за хист прав на й ма них працівників після
“Євро май да ну” мож на ба чи ти лише у віднос них по каз ни ках — в аб со лют них 
циф рах за тиш шя у робітничій бо ротьбі, як мінімум на весні та вос е ни
2014 ро ку не спос терігається. По над те, на прикінці 2014 року про тес ти на за -
хист прав на й ма них працівників вста нов лю ють но вий місяч ний ре корд — у
грудні 2014 року, коли мінімум 70 про тестів сто су ва ли ся робітни чо го пи -
тан ня. При тому, що у по пе редні роки моніто рин гу ця пора ха рак те ри зу ва -
ла ся за тиш шям у мобілізації. До того ж ці дані вже не охоп лю ють те ри торію
АРК та ра йо ни До нець кої і Лу га нської об лас тей під кон тро лем са моп ро го -
ло ше ної влади.

За га лом кон кретні піки мобілізації на за хист прав на й ма них пра ців -
ників відповіда ють кон крет ним про тес тним кам паніям і ви нят ко вим ви пад -
кам га лу зе вої мобілізації. Одним із та ких ви нят ко вих ви падків, який на
графіку відповідає сплес ку про тестів на й ма них працівників вес ною 2011
року, були про тес ти освітян з ви мо гою підня ти за робітну пла ту. Ця кам -
панія є унікаль ною для всьо го періоду моніто рин гу, оскільки, по-пер ше,
вона яв ля ла со бою га лу зе ву все ук р аїнську мобілізацію; по-дру ге, була зор -
ганізо ва на за ак тив ної підтрим ки Фе де рації про фспілок Украї ни; по-третє,
ви су ва ли ся на сту пальні вимоги на противагу типовим захисним кампаніям
найманих працівників.

Важ ли во та кож до да ти, що іншою скла до вою піку про тестів на за хист
прав на й ма них працівників на весні 2011 року була опо зиційна кам панія
“Автомайдан”, учас ни ки якої кри ти ку ва ли фак тич но всі мас штабні ініціа -
ти ви то го час ної вла ди, зок ре ма Про ект тру до во го ко дек су, який зву жу вав
пра ва на й ма них працівників. На цьо му при кладі вид но, як то го час на опо -
зиція в елек то ральній бо ротьбі аґреґува ла всю суттєву кри ти ку то го час ної
вла ди. “Автомайдан” став при кла дом того, як вис ту пи на за хист прав на й ма -
них працівників вий шли за межі вузь кої коаліції не за леж них про фспілок та
лівих ак тивістів, хай і на тлі політичних інтересів опозиційних пар ла м ент -
ських партій.

Більшість же мобілізації на за хист прав і інте ресів на й ма них пра ців -
ників за період моніто рин гу відповідає ло каль ним кам паніям окре мих ро -
бітни чих ко лек тивів. І тут вар то підкрес ли ти важ ли ву особ ливість роз -
поділу мобілізації — у ній не вирізняється жод на окре ма га лузь еко номіки,
де б інтен сивність про тестів була суттєво ви щою за інші. Дані чітко вка зу -
ють, що по яс ню валь ну схе му Бе верлі Сил вер щодо га лу зе во го роз поділу
про тестів за сто су ва ти до України за цей період неможливо.

По над те, чітко го ге ог рафічно го роз поділу дані та кож не де мо нстру ють.
Роз поділ мобілізації між реґіона ми краї ни змінюється з року в рік, і при пи -
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су ва ти його еко номічно му по тенціалу того чи іншо го реґіону не видається
мож ли вим. Нап рик лад, якщо у 2011 році Східний1 реґіон був ліде ром за
рівнем мобілізації на за хист прав і інте ресів на й ма них працівників, то біль -
шість цієї мобілізації не сто сується індустріаль но го конфлікту, а відповідає
особ ли вос тям по ши рен ня ло каль них кам паній на різних підприємствах та в
уста но вах. В інші роки відповідно го ліде рства у ге ог рафічно му роз поділі не
спос терігається, на впа ки — у 2012–2013 ро ках на Східний реґіон при па дає
на й ниж ча частка протестів на захист прав найманих працівників.

Аналізу ю чи пи тан ня, по ру шу вані в рам ках про тестів на за хист прав
 найманих працівників в Україні, мож на од но знач но ствер джу ва ти, що біль -
шість із цих про тестів ма ють за хис ний, а не на сту паль ний ха рак тер. Кож но -
го року, по чи на ю чи від 2011-го, го лов ною про бле мою, озву чу ва ною на цих
про тес тах, була про бле ма не вип ла ти за рплатні, а го лов ною ви мо гою була
ви мо га її вип ла ти. Пи тан ня за бор го ва ності у різні роки лу на ло на 35%–47%
про тестів на за хист прав на й ма них працівників. Не є ви нят ком і 2013 рік —
пе ред “Євро май да ном” з пи тан ня ми заборгованості були пов’язані 45% мо -
біліза цій найманих працівників.

Зок ре ма, 30% про тестів на за хист прав на й ма них працівників сто су ва -
ли ся робітни чих прав, та ких як умо ви праці, соціальні вип ла ти, не за конні
звільнен ня чи тіньо ва за рплат ня. У 2013 році та кож спос теріга ло ся суттєве
зрос тан ня час тки про тестів, під час яких вис ту па ли про ти за крит тя під -
приємств чи уста нов — від 13% у 2012 році до 19% у 2013-му. На чет вер то му і 
п’я то му місцях, відповідно, про тес ти про ти рей де рсько го захоплення під -
приємств та безробіття.

Нас ту пальні ви мо ги щодо підви щен ня за рплатні є до волі рідкісни ми у
про тес тах на за хист прав на й ма них працівників в Україні. Під час знач ної
час ти ни про тес тних подій вони озву чу ва ли ся лише у 2011 році, охоп лю ю чи
16% робітни чих про тестів (від 4% до 6% в інші роки). Більшість із цих 16%
сто су ва ли ся вже зга да ної мас штаб ної все ук р аїнської кам панії освітян із ви -
мо гою піднят тя за рплатні. Навіть якщо при пус ти ти, що пев на час тка про -
тестів із ви мо га ми щодо робітни чих прав мала на сту паль ний, а не за хис ний
ха рак тер, на сту пальні кам панії все одно становитимуть меншість від за галь -
ної мобілізації.

Рідкісні при кла ди на сту паль них і/або мас штаб них про тестів на за хист
прав на й ма них працівників якісно відрізня ють ся від усіх інших ло калізо ва -
них та ізоль о ва них кам паній. Го лов ною відмінністю, без пе реч но, є ак тив на
участь організо ва них со юз ників. У ви пад ку кам панії освітян таку роль
відігра ва ла га лу зе ва про фспілка Фе де рації про фспілок Украї ни, а у ви пад -
ку “Автомайдану” — ши ро ка коаліція опо зиційних партій, організацій та
груп (рис. 2).
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1 Реґіони Украї ни, згідно з ме то до логією Моніто рин гу: Центр (Жи то ми рська, Київ -
ська, Чернігівська, Су мська, Вінниць ка, Чер кась ка, Кіро вог ра дська, Пол та вська обл.);
Крим (АР Крим та м. Се вас то поль), Схід (Харківська, Дніпро пет ро вська, За порізька,
До нець ка, Лу га нська обл.); Південь (Одесь ка, Ми ко л аївська, Хер со нська обл.); Захід
(Во ли нська, Рівне нська, Львівська, Тер нопільська, Івано-Франківська, Чернівець ка, За -
кар па тська обл.).



Рис. 2. Учас ни ки про тестів на за хист прав на й ма них працівників в Україні, за да ни ми
Моніто рин гу ЦСТД (% від про тестів на й ма них працівників)

Однак, як вид но з графіка на ри сун ку 2, за га лом організо вані про тестні
ак то ри мало цікав лять ся про тес та ми на за хист прав на й ма них працівників.
За період моніто рин гу політичні партії бра ли участь у мак си мум 17% ро -
бітни чих про тестів (2011 рік, “Автомайдан”), тоді як їхня участь у про тес тах
за га лом ко ли ва ла ся від 30% до 36%. Гро мадські організації ви я ви ли більшу
цікавість до про блем на й ма ної праці, до лу ча ю чись до мак си мум 20% про -
тестів (2011 рік, “Автомайдан”), порівня но із 17%–29% їхньої участі в про -
тес тах за га лом. Політич ний спектр ак торів про тестів на за хист прав на й ма -
них працівників до волі про мо вис тий — участь ра ди каль них лівих орга -
нізацій та груп у цих протестах у 2–3 рази більша, ніж участь радикальних
правих.

Що сто сується про фспілок, то вони ви я ви ли більш ак тив ну участь у
про тес тах на за хист прав на й ма них працівників, ніж у про тес тах за га лом. У
2011 році вони до лу чи ли ся до 30% робітни чої мобілізації (за вдя ки участі в
кам панії освітян), тоді як їхня ак тивність у про тес тах за га лом ко ли ва ла ся
від 2% до 7%. Однак про бле ма тич на си ту ація з “офіційни ми” про фспілка ми
в Україні [Mandel, 2004; Атанасов, 2012] відоб ра жається в їхній низ ькій
участі в про тес тах на й ма ної праці (поза 2011 ро ком), зва жа ю чи на істо рич ну 
роль, покладену на ці організації з початку їх існування.

Тож, як вид но з графіка на ри сун ку 2, у більшості ви падків пра ва на й ма -
них працівників вони за хи ща ють са мо туж ки. І дані після “Євро ма да ну” вка -
зу ють на под аль ше змен шен ня організо ва ної підтрим ки робітників навіть з
боку наявних союзників.
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Від робітни чої до шир шої
соціаль но-еко номічної пер спек ти ви

Отже, дані моніто рин гу де мо нстру ють як віднос но скрут не ста но ви ще з
ре аль ни ми пра ва ми пред став ників на й ма ної праці в Україні (зва жа ю чи на
те ма ти ку їхніх про тестів), так і про бле ма тичність їхньо го про тес тно го по -
тенціалу, що слаб ко впи сується в кон цеп ту аль ну мо дель Бе верлі Сил вер.
Оче вид но, що реґіональ ний та га лу зе вий роз поділ про тестів на за хист прав
на й ма них працівників слаб ко вкоріне ний у ге ог рафічних та га лу зе вих
струк тур них особ ли вос тях еко номіки і рад ше при в’я за ний до кон крет них
про тес тних кам паній. Звісно, відповідь на те, чому дослідниць ка ме та те орія
не спраць о вує у цьо му випадку, можна шукати в короткостроковості пер -
спек ти ви, обмеженої наявними даними.

Однак мож ли ве й інше (по в’я за не з по пе реднім) по яс нен ня та кої не -
відповідності. Вар то пам ’я та ти, що Бе верлі Сил вер пра цю ва ла з три ва ли ми
істо рич ни ми періода ми і ґло баль ним реґіональ ним різно маніттям да них,
що да ва ло змо гу вло ви ти мо мен ти зрос тан ня в ге ог рафічних та га лу зе вих
рам ках. У ви пад ку кількох років укр аїнської історії, коли еко номічне ста но -
ви ще (у кра що му разі) мож на сха рак те ри зу ва ти як період стаг нації, тен -
денції, помічені дослідни цею, явно не мог ли уви раз ни ти ся. Без еко номічно -
го зрос тан ня у пев них га лу зях ці га лузі про сто не мог ли аґреґува ти суттєву
час ти ну бо роть би за пра ва на й ма них працівників та за й ня ти пе ре дові по -
зиції в соціаль но-еко номічній бо ротьбі між при хиль ни ка ми дереґуляції та
ко мо дифікації та їхніми про тив ни ка ми. Струк тур на слабкість найманих
працівників в умовах стагнації не робить їх впливовими акторами суспіль -
но- політичного процесу.

По вер та ю чись до пи тан ня мобілізаційних про цесів у соціаль но-еко -
номічній сфері, які були кон тек стом без пре це ден тної мобілізації на “Євро -
май дані” та після ньо го, про тес ти за пра ва на й ма них працівників як інди ка -
тор соціаль но-еко номічно го не вдо во лен ня дереґуляцією рин ку вар то по -
ста ви ти під пи тан ня. Хоча на пе ре додні “Євро май да ну” і спос терігається
суттєве зрос тан ня цих про тестів, їхні якісні ха рак те рис ти ки зму шу ють під -
да ти сумніву якщо не інди ка тивні, то при наймні мобілізаційні па ра мет ри.
Без пе реч но, сам факт на яв ності зрос тан ня про тестів на за хист прав на й ма -
них працівників мож на вва жа ти інди ка то ром по си лен ня на строїв на ко -
ристь реґуляції ролі рин ку у суспільстві. Однак пе ре важ но ло калізо вані, за -
хисні кам панії, які час то відбу ва ли ся без підтрим ки будь-яких со юз ників,
важ ко віднести до мобілізаційної хвилі з великим потенціалом суспільно-
 еко номічного та політичного впливу.

Ма буть, саме у цьо му місці, ба зу ю чись на аналізі на яв них да них, є сенс
по вер ну ти ся до по чат ко вої ме та те орії Кар ла По лані. Адже він у своїй праці
перш за все го во рив не про кон кретні про тес ти пев но го кла су чи гру пи — По -
лані веде мову про ши ро кий фронт бо роть би чи за хис ту суспільства про ти
дереґуляції рин ку, до якої до лу ча ють ся і суспільні рухи, і дер жавні інсти -
туції, і гро ма дя нське суспільство. При цьо му ці ак то ри мо жуть діяти од но -
час но, ви хо дя чи з аб со лют но різних іде о логічних і стра тегічних на ста нов —
від кон сер ва тиз му до лівого ра ди калізму, від гу манізму до праг ма тиз му. У
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цій статті важ ко оцінити роль всіх ак торів, що вис ту па ють за реґуляцію рин -
ку, оскільки вона фо ку сується на пи танні ролі суспільних рухів у соціаль -
но-еко номічних та політич них про це сах. Однак, мож ли во, вар то вий ти за
рам ки пи тан ня про тестів на за хист прав на й ма них працівників і роз гля ну ти
їх у ширшому контексті соціально-економічних протестів, які реаґують на
дереґуляційні тенденції.

Як уже зга ду ва ло ся, за всі роки на яв них да них моніто рин гу мож на го во -
ри ти про віднос не, а ча сом і аб со лют не доміну ван ня соціаль но-еко номічних
про тестів в Україні. У 2011 році близь ко 60% всіх про тестів по ру шу ва ли як
мінімум одне соціаль но-еко номічне пи тан ня. У 2012–2013 ця час тка впа ла
до близь ко 43%. Але від січня до 21 лис то па да 2013 року соціаль но-еко -
номічних пи тань сто су ва ли ся 56% про тес тних подій, що ста но ви ло аб со -
лют ну більшість мобілізації в країні (рис. 3).

Вик лю чив ши з ди наміки соціаль но-еко номічних про тестів про тес ти ма -
ло го та се ред ньо го бізне су як по тенційну (але не об ов’яз ко во) мобіліза цію за
дереґуляцію, мож на от ри ма ти при близ не уяв лен ня про мобілізацію про ти
дереґуляції рин ку в Україні. Як вид но з графіка на ри сун ку 3, про тес ти на за -
хист прав на й ма них працівників були однією зі скла до вих де далі більшої
мобілізації про ти дереґуляції. Тож у рам ках теорії Кар ла По лані мож на з ви -
со кою час ткою ймовірності го во ри ти про на рос тан ня кри зи леґітим ності
дереґуляції рин ку, на тлі якої роз гор ну ли ся події “Є вромай дану”.

Однак у та ко му разі по стає пи тан ня, чому соціаль но-еко номічні ви мо ги
були фак тич но відсутні в дис курсі соціаль но-політич но го конфлікту. Мож -
на при пус ти ти, що однією з при чин були якісні ха рак те рис ти ки про тестів
на й ма них працівників, які ве ли кою мірою були при та манні і соціаль но-еко -
номічним про тес там за га лом: за хис ний ха рак тер, ло калізо ваність, низ ь кий
рівень політи зації ви мог, віднос но низ ь ка участь організо ва них політичних
акторів і громадянського суспільства.

Інша при чи на, яку мож на на вес ти, час тко во вип ли ває зі стаг нації еко -
номіки, яка пе ре ду ва ла подіям “Євро май да ну”, та відси лає до шир шої со -
ціаль но-еко номічної пер спек ти ви. Як за зна ча ють деякі ав то ри [Си до рен ко,
2015], період до 2013 року ха рак те ри зу вав ся зрос тан ням дефіциту дер жав -
но го бюд же ту, неґатив ним тор го вель ним саль до та кон цен трацією бізне су в
ру ках про влад них еліт. За та ких умов влас ни ки не мог ли суттєво збільшу ва -
ти свій при бу ток за ра ху нок, на прик лад, зовнішньої торгівлі, і ті з них, хто не
був на бли же ний до вла ди, про гра ва ли під тис ком кон ку ренції за цих  перед -
умов. Тож опо зиційна еліта не мала інших струк тур них шляхів роз вит ку
бізне су, окрім як у пло щині бо роть би за політич ну вла ду. Хоч би як па ра док -
саль но це зву ча ло, в термінах теорії По лані в пе ре дмай данній Україні мож -
на вес ти мову не лише про на рос тан ня кри зи леґітим ності дереґуляції рин -
ко вої економіки, а й про одночасне наростання кризи дохідності для значної
частини капіталістичного класу.

Без пе реч но, на підставі цьо го аналізу не мож ли во го во ри ти про без по се -
редній зв’я зок між цими соціаль но-еко номічни ми про це са ми і подіями, які
роз по ча ли ся на прикінці 2013 року. Для цьо го вар то б було відсте жи ти мож -
ливі пе ре ти ни між ак то ра ми мобілізації про ти дереґуляції і “Євро май да ну”.
Це ви хо дить за рам ки да но го досліджен ня, і мож на лише спе ку лю ва ти в цій
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пло щині. Але навіть якщо при пус ти ти, що суттєвого пе ре ти ну між ак то ра ми 
не було, до волі оче вид ним є інше при пу щен ня, яке вип ли ває з ре зуль татів
аналізу цієї статті: кри за дохідності штов ха ла опо зиційну еліту до бо роть би
в політичній пло щині, а кри за леґітим ності на лаш ту ва ла ши рокі ве рстви на -
се лен ня про ти то го час ної вла ди, що, раз ом із реп ресіями про ти пер шої хвилі 
мобілізації “Євромайдану”, призвело до безпрецедентної мобілізації в окре -
мих реґіонах.

Вис нов ки

Дані про ди наміку та ха рак тер про тестів на за хист прав на й ма них пра -
цівників в Україні пе ред “Євро май да ном” підтвер джу ють ро бо чу гіпо те зу
про на рос тан ня кри зи леґітим ності дереґуляції рин ку, однак по тре бу ють
певного її розширення.

Оче вид но, що, аналізу ю чи ве ликі ча сові відрізки, як Карл По лані, так і
Бе верлі Сил вер не про по ну ють мож ли вості емпірич но го ви ко рис тан ня їх -
ніх теорій за умов еко номічної стаг нації. Це чітко вид но з аналізу про тестів
на й ма них працівників в Україні, який не вка зує ані на ге ог рафічну, ані на га -
лу зе ву аґреґацію мобілізації на тлі відсут ності ди намічно го роз вит ку еко -
номіки в цілому та її окре мих га лу зей, коли струк тур на сила працівників за -
ли шається низ ь кою. В такій си ту ації мож на спос терігати зрос тан ня про -
тестів на за хист прав на й ма них працівників, але потенціал цих протестів
залишатиметься низьким.

Тож хоча про тес ти на й ма них працівників та інші соціаль но-еко номічні
про тес ти у відповідь на дереґуляцію рин ку мали тен денцію до зрос тан ня пе -
ред по чат ком “Євро май да ну”, за умов стаг нації вони за зви чай мали за хис -
ний і ло калізо ва ний ха рак тер, а підтрим ка їх із боку по тенційних со юз ників
була до волі низ ь кою. Вар то за зна чи ти, що окрім цьо го чіткий на праць о ва -
ний дис курс про ти дереґуляції та ко мо дифікації, по ши ре ний в ба гать ох
євро пе йських краї нах, фак тич но відсутній в укр аїнських реаліях. Ви ко рис -
то ву ю чи терміно логію соціології суспільних рухів, мож на ска за ти, що со -
ціаль но-еко номічним ан ти де реґуляційним про тес там в Україні бра ку ва ло
якщо не цілісної іде о логії, то при наймні мобілізаційного фреймінгу, який
би вможливив формулювання проблем і вимог системним чином.

По ряд із на рос тан ням кри зи леґітим ності дереґуляції іншим важ ли вим
ас пек том соціаль но-еко номічно го кон тек сту, що пе ре ду вав “Євро май да ну”,
була стаг нація еко номіки, яка суп ро вод жу ва ла ся де далі більшою олігар -
хізацією та кон цен трацією бізне су в ру ках про влад них еліт. Мож на при пус -
ти ти, що в період відсут ності еко номічно го зрос тан ня роз ви не на стадія кри -
зи леґітим ності дереґуляції рин ку може збігти ся з кри зою дохідності для
знач ної час ти ни капіталу, який пе ре бу ває в опо зиції до вла ди. В та ких умо -
вах опо зиційна еліта шу ка ла ви хо ду із си ту ації у пло щині політич ної бо -
роть би з чин ною вла дою, а знач на час ти на на се лен ня неґатив но ста ви ла ся
до цієї вла ди че рез роз ча ру ван ня в її соціаль но-еко номічній політиці. Такі
тен денції се ред еліти та ши ро ких верств на се лен ня хоч і не були при чи ною
“Євро май да ну” й под аль ших подій, але мог ли суттєво впли ну ти на мо -
білізацію лю дських і ма теріаль них ре сурсів про тес ту. Втім, слаб ка орга -
нізація та кон цен трація пе ре важ но на ло каль них ко рот кос тро ко вих про бле -
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мах з боку сил, що вис ту па ли проти дереґуляції економіки, не створили
умов для винесення соціально-економічної проблематики на порядок ден -
ний вуличних протестів.
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