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місцевого самоврядування, членів професійних спілок.



30

Піфко О. О.   
Монографія

Тобто, Конституцією України гарантується не тільки позитив-
ний, а й негативний аспект права на об’єднання у профспілки.

Також згідно зі ст. 36 Конституції України професійні спілки 
утворюються без попереднього дозволу на основі вільного 
вибору їх членів. Зауважимо, що свого часу КСУ визнав неконсти-
туційними положення ст. 16 Закону України «Про профспілки» 
[2] в частині законодавчого закріплення таких умов легалізації 
профспілок, які фактично пов’язували початок діяльності ство-
реної профспілки з моментом її реєстрації у відповідних уповно-
важених органах. Таке законодавче положення КСУ визнав як 
рівнозначне вимозі про надання попереднього дозволу на ство-
рення профспілки [178].

Розглянемо особливості конституційного закріплення гаран-
тій профспілок у конституціях окремих країн-членів ЄС. Так, в 
ст. 59 Конституції Польщі [179] гарантується свобода об’єднання в 
профспілки, соціально-професійні організації фермерів та організації 
роботодавців, причому ця свобода може підлягати лише таким зако-
нодавчим обмеженням, які передбачені міжнародними актами, що 
ратифіковані в Польщі, а ст. 12 зобов’язує державу забезпечити сво-
боду створення та діяльності цих об’єднань. Нетиповим для консти-
туцій країн ЄС є положення ст. ст. 188 та 191 Конституції Польщі, 
відповідно до яких загальнонаціональні профспілкові органи та 
загальнонаціональні органи організацій роботодавців і профе-
сійних організацій мають право звернутися до Конституційного 
Трибуналу Польщі із заявою про:

– відповідність законів та міжнародних договорів 
Конституції Польщі;

– відповідність законів ратифікованим міжнародним дого-
ворам;

– відповідність правових норм, що видаються централь-
ними державними органами Конституції Польщі, законам 
Польщі та ратифікованим міжнародним договорам.

Натомість Конституція Латвії [180] питанням профспілок приді-
ляє замало уваги. Так, ст. 102 Конституції Латвії закріплює загальне 
право на об’єднання у громадські організації. Стаття 108 декларує, 
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мінаційних дій, спрямованих на обмеження свободи об’єднання 
у сфері зайнятості, тобто має вирішальне значення для запуску 
механізму захисту інтересів державних службовців та роз-
витку соціального діалогу в галузі державного управління [176]. 
Одним із ключових міжнародних нормативно-правових актів, 
що гарантує право працівників на об’єднання у профспілки та 
низку важливих засад належної діяльності самих профспілок, є 
Конвенція МОП «Про свободу асоціації та захист права на орга-
нізацію» від 9 липня 1948 р. № 87 [177]. Окремі положення цих 
та інших актів МОП будуть більш розгорнуто проаналізовані в 
наступних розділах роботи під час дослідження проблем реалі-
зації права на об’єднання у профспілки, особливостей створення 
й легалізації профспілок та їх діяльності.

Якщо говорити про закріплення на конституційному рівні 
положень про профспілки загалом, то в більшості країн-чле-
нів ЄС конституційні засади діяльності профспілок обмежу-
ються закріпленням конституційного права на об’єднання у 
профспілки (наприклад, у Латвії, Естонії, Угорщині, Словенії, 
Люксембургу, Мальті, Австрії, Бельгії, Естонії, Данії, Фінляндії, 
ФРН, Нідерландах), причому в деяких із цих країн право на об’єд-
нання у профспілки навіть не виділяється із загального права на 
об’єднання. Водночас у конституціях низки країн ЄС (зокрема, 
Польщі, Іспанії, Португалії, Чехії, Словаччині, Італії, Хорватії, 
Греції), як і в Конституції України, засади діяльності профспілок 
урегульовані більш детально.

Так, ст. 36 Конституції України визначає, що громадяни мають 
право на участь у професійних спілках із метою захисту своїх 
трудових і соціально-економічних прав та інтересів. Професійні 
спілки є громадськими організаціями, що об’єднують громадян, 
які пов’язані спільними інтересами за родом своєї професій-
ної діяльності. Тобто гарантується право на об’єднання у проф-
спілки, належна реалізація якого фактично є передумовою ство-
рення й діяльності профспілок. Ніхто не може бути примушений 
до вступу в будь-яке об’єднання громадян або обмежений у пра-
вах за належність чи неналежність до громадських організацій. 
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ВСТУП

Триваючі зміни, що були започатковані в Україні з перехо-
дом до ринкової економіки, і суспільно-політичні виклики сьо-
годення аткуалізують необхідність відповідних коригувальних 
та адаптивних змін у конституційно-правовому регулюванні 
організації й діяльності профспілок, а також мобілізацію та 
консолідацію зусиль самих профспілок у запровадженні нових 
підходів до засад організації своєї діяльності, які дали б змогу 
пришвидшити їх акомодацію. Утім, як свідчить стійка динаміка 
зниження кількості членів профспілок у більшості розвинених 
західних країн, практичне втілення таких завдань стикається зі 
значними труднощами не тільки в Україні, а й у низці країн-чле-
нів ЄС.

Задекларований і закріплений у тексті Конституції України 
європейський та євроатлантичний курс України вкотре акту-
алізує вивчення досвіду країн-членів ЄС у конституційно-пра-
вовому регулюванні діяльності профспілок, що, своєю чергою, 
дасть змогу виробити конкретні пропозиції щодо вдосконалення 
вітчизняного законодавства в цій сфері та його узгодження зі 
стандартами ЄС. Основою для компаративного дослідження 
автором обрано законодавство та правозастосовну практику 
таких країн-членів ЄС, як Польща і Латвія. Такий вибір зумов-
лений низкою факторів: спільною історією конституційно-пра-
вового регулювання статусу профспілок; подоланням наслідків 
тоталітарних підходів до діяльності профспілок та необхідністю 
подальшого узгодження національного законодавства з нор-
мами ЄС; успішним вступом до ЄС, який наразі прокламований 
Україною; наявністю профспілок, які справді є першорядним 
елементом громадянського суспільства, тощо. Також у роботі 
висвітлюються окремі особливості нормативно-правового регу-
лювання створення та діяльності профспілок у таких країнах ЄС, 
як Литва, Естонія, Болгарія, Словаччина, Чехія та Федеративна 
Республіка Німеччина.
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глянути основні нормативні джерела дослідження конституцій-
но-правового статусу профспілок, для чого здійснимо загальний 
аналіз законодавства про профспілки в окремих країнах-членах 
ЄС і на його основі окреслимо основні моделі конституційно-пра-
вового регулювання статусу професійних спілок у країнах ЄС, а 
також проаналізуємо положення міжнародних нормативно-пра-
вових актів як нормативних джерел дослідження конституцій-
но-правового статусу профспілок.

Насамперед проаналізуємо положення міжнародних норма-
тивно-правових актів, які тією чи іншою мірою, регламентують 
діяльність профспілок. Усі фундаментальні міжнародні акти у 
сфері прав і свобод людини та громадянина визнають і гаранту-
ють право на об’єднання у профспілки. Так, ч. 4 ст. 23 Загальної 
декларації прав людини проголошує: «Кожна людина має право 
створювати професійні спілки і входити до професійних спілок 
для захисту своїх інтересів» [167]. У ч. 1 ст. 11 Конвенції про захист 
прав людини і основоположних свобод зазначено: «Кожен має 
право на свободу мирних зібрань і свободу об’єднання з іншими 
особами, включаючи право створювати профспілки та всту-
пати до них для захисту своїх інтересів» [168]. Частина 1 ст. 22 
Міжнародного пакту про громадянські і політичні права передба-
чає, що «кожна людина має право на свободу асоціації з іншими, 
включаючи право створювати профспілки і вступати до них для 
захисту своїх інтересів» [169], а п. «а» ч. 1 ст. 8 Міжнародного 
пакту про економічні, соціальні і культурні права зобов’язує всі 
держави, які беруть участь у ньому, забезпечити «право кожної 
людини створювати для здійснення і захисту своїх економіч-
них та соціальних інтересів професійні спілки і вступати до них 
на свій вибір при єдиній умові додержання правил відповідної 
організації» [170]. У цій же статті Міжнародного пакту про еконо-
мічні, соціальні і культурні права гарантується низка прав проф-
спілок як відповідних об’єднань громадян, зокрема право проф-
спілок на створення своїх федерацій чи конфедерацій і право 
останніх засновувати міжнародні профспілкові організації або 
приєднуватися до них, право безперешкодного без будь-яких 
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Діяльність Європейської конфедерації профспілок впливає на 
формування права ЄС з питань соціальної політики через про-
ведення консультацій із відповідними органами та розроблення 
й подання проектів нормативних актів. Так, Європейська конфе-
дерація профспілок брала активну участь у розробленні Хартії 
Співтовариства про основні соціальні права працівників [164], 
висунувши на VI конгресі у травні 1988 р. в Стокгольмі свій про-
ект, ключовою ідеєю якого було створення єдиного соціального 
простору Європейських Співтовариств [165, с. 34]. Своєю чергою 
норми права ЄС у сфері соціальних і трудових прав відобража-
ються в законодавстві країн-членів ЄС. Зрозуміло, що під час 
підготовки проектів нормативних актів, подання пропозицій 
щодо їх вдосконалення та проведенні відповідних консультацій 
Європейська конфедерація профспілок широко використовує 
висновки й рекомендації Європейського інституту профспілок 
[166, с. 33].

Отже, роль Європейського інституту профспілок полягає не 
лише у вивченні правової природи профспілок і засад їх діяль-
ності в сучасних демократичних країнах, визначенні ключових 
сучасних проблем профспілок та розробленні стратегій їх подо-
лання, а й у реальному (хоча й опосередкованому) впливі на кон-
ституційно-правове регулювання статусу профспілок.

1.2. Нормативні джерела дослідження  
конституційно-правового статусу професійних спілок

В Україні окремі аспекти конституційно-правового регулю-
вання статусу профспілок у країнах ЄС досліджували низка пред-
ставників юридичної науки. У деяких роботах проаналізовані 
окремі конкретні положення законодавства про профспілки від-
повідної країни ЄС, водночас, особливості загальних підходів до 
конституційно-правового регулювання статусу профспілок прак-
тично не вивчалися. У межах цього підрозділу спробуємо роз-
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У законодавстві України та багатьох країн-членів ЄС проф-
спілки традиційно вважають особливим видом громадської 
організації, основною метою якої є представництво й захист тру-
дових і соціально-економічних прав та інтересів своїх членів. 
Водночас, окрім захисту та представництва прав працівників, 
професійні спілки є одним з основних елементів сучасного гро-
мадянського суспільства, на різних історичних етапах вони віді-
гравали провідну роль у суспільно-політичному житті окремих 
країн. Природно, що така потенційно ключова роль профспілок 
у житті країни зумовлює виникнення жвавого інтересу до дослі-
дження окремих аспектів їх діяльності у представників різних 
галузей вітчизняної та зарубіжної науки (юридичної, політич-
ної, історичної, соціологічної, економічної та науки державного 
управління). Водночас назвати проблематику правового статусу 
професійних спілок всебічно дослідженою не можна. Як показує 
аналіз сучасних наукових розвідок із вітчизняного конститу-
ційного права, у них вказується на специфіку такої громадської 
організації, як профспілки, проте вивчення зазначених проблем 
зазвичай здійснюється крізь призму загальних засад створення 
та діяльності об’єднань громадян, а наявним конституційно-пра-
вовим дослідженням, що присвячені безпосередньо проблемам 
професійних спілок, бракує комплексності.

Автор усвідомлює, що багато положень, висновків та науко-
во-практичних рекомендацій, що наведені у монографії мають 
дискусійний характер, а тому не претендує на їх завершеність і 
кінцеве вирішення.
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РОЗДІЛ 1 
ГЕНЕЗИС ПРАВОВОГО СТАТУСУ 

ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК В ЮРИДИЧНІЙ 
НАУЦІ ТА ЗАКОНОДАВСТВІ

1.1. Методологічні засади та стан наукової розробки 
проблем конституційно-правового регулювання 

діяльності професійних спілок

Конституція України [1] та Закон України «Про профспілки» 
[2] визначають профспілку як добровільну неприбуткову гро-
мадську організацію, що об’єднує громадян, які пов’язані спіль-
ними інтересами за родом їх професійної діяльності. Отже, проф-
спілка є особливим видом громадської організації, основною 
метою якої є представництво й захист трудових і соціально-еко-
номічних прав та інтересів своїх членів. Окрім захисту та пред-
ставництва прав працівників, профспілки є одним із ключових 
елементів громадянського суспільства та на різних історичних 
етапах відігравали провідну роль у суспільному житті окремих 
країн, тому дослідження різних аспектів їх діяльності викли-
кає інтерес у представників різних галузей вітчизняної науки: 
юридичної, політичної, історичної, соціологічної, економічної 
та науки державного управління. Задля визначення подальших 
перспективних напрямків дослідження правового статусу проф-
спілок в межах науки конституційного права та підвищення їх 
ефективності варто здійснити загальну характеристику сучас-
них правових досліджень професійних спілок, узагальнити їх та 
окреслити основні методи й підходи до таких досліджень.

Роль профспілок у функціонуванні громадянського суспіль-
ства викликає жвавий інтерес як у вчених, які вивчають діяль-
ність профспілок, так і в науковців, які досліджують проблема-
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публікації за редакцією Ш. Лендорфа, Х. Дріббуша та Т. Шультена 
аналізується розвиток профспілок в 11 країнах ЄС (Австрії, 
Франції, ФРН, Греції, Угорщині, Італії, Нідерландах, Польщі, 
Іспанії, Швеції та Великобританії) з початку 2000-х рр. Особлива 
увага приділяється питанню впливу кризи 2008 р. (як найглиб-
шої за весь час існування ЄС) на подальший розвиток профспіл-
кового руху в Європі [155]. Інший представник Європейського 
інституту профспілок Й. Ляпер у дослідженні «Європейський 
соціальний діалог. Історія соціальних інновацій (1985–2003)» 
[156] простежує історію соціального діалогу, аналізує діяльність 
профспілок та вказує на необхідність їх розвитку з постійним 
урахуванням особливостей розвитку соціуму в надзвичайно 
важкий для ЄС період, зумовлений «брексітом» Великобританії, 
підйомом крайніх правих, популістських і ксенофобських пар-
тій у низці країн ЄС.

Також у межах Європейського інституту профспілок вивча-
лися проблеми діяльності Європейської конфедерації профспі-
лок, її взаємодії з національними профспілками країн ЄС [157; 
158], соціальної політики в ЄС [159], безробіття та дерегуляції 
ринку праці в Європі [160], представництва працівників у кор-
поративному управлінні в різних країнах ЄС [161], а також на 
основі порівняльних досліджень надано низку рекомендацій 
щодо конкретних країн у соціальній сфері [162] тощо.

Зауважимо, що діяльність Європейського Інституту 
Профспілок має не лише теоретичне значення. Як вже зазна-
чалося, цей інститут є дослідницьким і навчальним центром 
Європейської конфедерації профспілок, яка своєю чергою є 
головною профспілковою організацією, що представляє праців-
ників на європейському рівні та бореться за підвищення оплати 
їхньої праці, повне впровадження європейського рівня соці-
альних прав, якісні робочі місця для всіх, високий рівень соці-
ального захисту, ґендерну рівність і справедливу оплату праці, 
свободу пересування для європейських робітників та припи-
нення соціального демпінгу, а також за просування цих євро-
пейських соціальних цінностей в інших частинах світу [163]. 
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в) пропагування освітніх і навчальних заходів, програм, 
надання технічної підтримки у сфері охорони праці, безпеки й 
захисту з метою забезпечення високого рівня охорони здоров’я 
та безпеки для працівників у Європі.

У Робочій програмі Європейського інституту профспілок на 
2018–2019 рр. [153] зазначається, що тривале падіння чисельно-
сті членів профспілок залишається одним із головних викликів 
для сучасного профспілкового руху в Європі. Важливо, щоб проф-
спілки в Європі отримали більш чітке розуміння причин, які 
лежать в основі скорочення членства у профспілках. Основними 
завданнями в цьому напрямі були визначені такі заходи: 
вивчення стратегій щодо збереження й підвищення рівня член-
ства у профспілках по всій Європі з особливим акцентом на 
залученні молодих працівників (оскільки спостерігається стала 
тенденція до постійного «старіння» учасників профспілкового 
руху) та працівників, які не мають стандартних трудових відно-
син; розроблення інноваційних стратегій діяльності профспілок; 
дослідження поточних і довгострокових тенденцій у страйковій 
діяльності; розроблення та впровадження інноваційних страте-
гій розвитку профспілок у Центральній і Східній Європі тощо.

У Європейському інституті профспілок проведено багато 
ґрунтовних досліджень, які так чи інакше стосуються проблеми 
створення й діяльності профспілок. Так, у праці «Поняття «пра-
цівник» у праві ЄС. Статус-кво та потенціал змін» [154] зазнача-
ється, що, попри вагоме значення поняття «працівник», воно 
поки що не є законодавчо визначеним на рівні ЄС, хоч і фор-
мувалося завдяки численним рішенням Суду ЄС. Водночас із 
появою нових форм зайнятості, які часто перебувають у «сірій 
зоні» між традиційною зайнятістю та самозайнятістю, питання 
сфери охорони праці та законодавства про зайнятість знову ста-
ють дедалі актуальнішими. Аналізуються пріоритетні напрями 
адаптації до змін у сфері праці, розробляється європейська кон-
цепція поняття «працівник», яка була б адаптована до нових 
форм зайнятості, насамперед щодо самозайнятих осіб, які потре-
бують захисту так само, як традиційні працівники. У науковій 
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тику громадянського суспільства. Так, пропонується розрізняти 
два основні підходи до розуміння сутності громадянського 
суспільства – англо-американський (на державу необхідно 
покладати мінімальну кількість обов’язків, що пов’язані пере-
важно із захистом власності, громадського порядку й безпеки) та 
європейський (саме держава повинна бути безпосереднім регу-
лятором і контролером суспільних відносин, мати значні права 
й повноваження для того, щоб забезпечити добробут людей) 
[3, с. 36–37]. Саме поняття «громадянське суспільство» у сучас-
них реаліях набуло нового виміру у зв’язку з розвитком сектору 
некомерційних організацій, або так званого «третього сектору» 
[4, с. 34], до якого належать і профспілки. Ю.С. Шемшученко та 
О.В. Скрипнюк під час аналізу причин відсутності єдиного розу-
міння поняття громадянського суспільства вказують на існу-
вання декількох ключових проблем, які розглядаються з різних 
методологічних позицій [5, с. 4]. Так, низка вчених розуміють 
під громадянським суспільством сукупність взаємодій між інди-
відами, що склалися в процесі діяльності за обстоювання прав і 
свобод людини, і відносять до цієї категорії різноманітні громад-
ські рухи тощо. Натомість інші науковці включають до грома-
дянського суспільства переважно інституціоналізовані форми 
таких взаємодій, тобто об’єднання громадян, хоча й серед них 
немає єдності щодо того, чи варто включати до поняття громадян-
ського суспільства нові форми об’єднань, які виникли в процесі 
бурхливого розвитку останніх років [5, с. 4]. Варто погодитися з 
тезою про те, що, незважаючи на велику кількість наявних нау-
кових дефініцій поняття «громадянське суспільство», навести 
скільки-небудь уніфіковане його визначення нелегко, оскільки 
воно використовується науковцями дуже різних напрямків та 
для досягнення настільки різних цілей, що неможливо виділити 
будь-який єдиний підхід [6, с. 5–6]. Як наслідок, це поняття має 
сильно розмиті характеристики, а його розуміння є ідеологічно 
заплутаним [7, с. 89].

Водночас, для розуміння ролі профспілок у функціонуванні 
громадянського суспільства варто в загальних рисах окреслити 
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його сутність. Окремі вітчизняні конституціоналісти розуміють 
під громадянським суспільством спільність вільних, рівноправ-
них людей, кожному з яких держава забезпечує юридичні мож-
ливості бути власником, користуватися економічною і особи-
стою свободою, належним соціальним захистом, а також брати 
участь у політичному житті держави, а до його суб’єктів вони 
відносять сім’ю, місцеве самоврядування, об’єднання громадян 
(у тому числі профспілки), фізичних особи, окремих підприємців 
та господарські підприємницькі корпорації різних форм власно-
сті, зайнятих у різних сферах господарювання найманих праців-
ників, а також засоби масової інформації [8, с. 477]. Ю.М. Тодика 
та О.Ю. Тодика зазначають, що громадянське суспільство – це 
відкрите, демократичне, антитоталітарне суспільство, у якому 
центральне місце займає людина, громадянин, особистість 
[9, с. 126]. П.М. Рабінович вважає, що громадянське суспільство – 
це спільність вільних, рівноправних людей та їхніх об’єднань, 
яким держава забезпечує юридичні можливості бути власни-
ками засобів виробництва, а також брати активну участь у полі-
тичному житті [10, с. 48]. До основних ознак громадянського 
суспільства вчений відносить людину, її інтереси, права й сво-
боди, які є головними цінностями такого суспільства; рівноправ-
ність і захищеність усіх форм власності, економічну свободу гро-
мадян та їхніх об’єднань; свободу і добровільність праці на основі 
вільного вибору форм та видів трудової діяльності, ефективну 
систему соціального захисту людини; ідеологічну і політичну 
свободу, наявність демократичних інститутів та механізмів, які 
забезпечують людині можливість впливати на формування та 
здійснення державної політики [10, с. 49].

Автори монографії «Громадянське суспільство: політичні та 
соціально-правові проблеми розвитку» пропонують трирівневе 
визначення поняття громадянське суспільство та зазначають: 
«По-перше, форма людської спільності, що знаходиться на пев-
ній стадії розвитку і за допомогою праці задовольняє потреби 
своїх індивідів. По-друге, це комплекс первинних об’єднань 
індивідів, що добровільно сформувалися (сім’ї, кооперації, асо-
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− конституційно-правові засади припинення діяльності про-
фесійних спілок [151, с. 59].

Також закріплення в Конституції України положення про 
незворотність європейського і євроатлантичного курсу України 
зумовлює необхідність активізації порівняльно-правових дослі-
джень статусу професійних спілок в Україні та країнах ЄС.

Під час аналізу стану наукового розроблення конституцій-
но-правового регулювання діяльності профспілок, окрім розвідок 
окремих науковців із різних країн, варто зважати також на діяль-
ність окремих організацій, яка тією чи іншою мірою пов’язана з 
проведенням наукових досліджень засад діяльності профспілок.

Аналізуючи стан наукової розробки конституційно-право-
вого регулювання діяльності профспілок, окрім розробок окре-
мих науковців із різних країн, варто також відзначити діяль-
ність окремих організацій, діяльність яких, в тій чи іншій мірі, 
пов’язані із проведенням наукових досліджень засад діяльності 
профспілок.

Важливу роль у вивченні проблемних аспектів діяльності 
профспілок у ЄС відігріє Європейський інститут профспілок 
(European Trade Union Institute), який є незалежним дослідниць-
ким і навчальним центром Європейської конфедерації профспі-
лок (European Trade Union Confederation). Європейський інститут 
профспілок у його теперішньому вигляді було створено в 2005 р. 
у Брюсселі після об’єднання трьох спеціалізованих установ – 
Європейського профспілкового інституту, Європейського проф-
спілкового коледжу та Технічного бюро профспілок [152].

У своїй діяльності Європейський інститут профспілок пере-
слідує три основні цілі:

а) проведення досліджень із соціально-економічних про-
блем, моніторинг розвитку європейської політики, що має стра-
тегічне значення для правовідносин у сфері праці та заохочення 
проведення незалежних досліджень із питань, що мають вирі-
шальне значення для правовідносин у сфері праці;

б) посилення зв’язків між сферою наукових досліджень та 
профспілковим рухом;
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− наявність особливих прийомів і методів регулювання 
профспілкових відносин [143, с. 10–16].

Отже, науковці пропонують виділяти профспілкове право як 
окрему комплексну галузь права (зауважимо, що поняття «комп-
лекс» походить від лат. «поєднання», «зв’язок» та позначає сукуп-
ність предметів або явищ, що становлять єдине ціле; відповідно, 
комплексним утворенням може бути сукупність норм, які поєд-
нані певним зв’язком і становлять єдине ціле [147, с. 28]). Так, 
низка вчених підтримують думку про поділ галузей права на 
три групи: фундаментальні галузі (конституційне, адміністра-
тивне, цивільне, кримінальне право), інші основні галузі (тру-
дове, земельне, сімейне, фінансове право), вторинні, або комп-
лексні, галузі (морське, банківське, господарське, страхове право) 
[148, с. 413]. Своєю чергою виділення самостійної галузі права 
повинне мати безпосередній зв’язок із потребами практики 
[149, с. 109]. У питанні про доцільність виділення профспілкового 
права як окремої галузі права ми цілком згодні з В.В. Соломінчук, 
яка стверджує, що прагнення такого виділення є необґрунтова-
ними, а сукупність правових норм, що забезпечують регулювання 
групи однорідних правовідносин, які складаються у процесі ство-
рення, діяльності, припинення діяльності профспілок і їх органі-
зацій, а також у сфері державного контролю за діяльністю проф-
спілок, утворюють комплексний правовий інститут [150, с. 4].

Таким чином, на основі загального аналізу наукових праць, 
що присвячені засадам функціонування профспілок, можна 
окреслити низку положень, які є не досить розробленими та 
потребують подальшого вивчення й переосмислення, зокрема:

− поняття, зміст і проблеми реалізації конституційного 
права на об’єднання у професійні спілки, особливості обмеження 
цього права;

− особливості конституційно-правового регулювання діяль-
ності професійних спілок як одного з базових елементів грома-
дянського суспільства;

− особливості конституційної правосуб’єктності професій-
них спілок;
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ціації, господарські корпорації, громадські організації, профе-
сійні, творчі, спортивні, етнічні, конфесійні та інші об’єднання, 
крім державних і політичних структур). Більшість політологів і 
соціологів дотримуються широкого тлумачення громадянського 
суспільства, слушно вважаючи, що воно включає соціально-по-
літичні відносини і – як їх елемент – політичні групи» [4, с. 51–52]. 
З позиції філософії громадянське суспільство – це форма суспіль-
ної самоорганізації, що відображає сферу недержавних відносин, 
які зумовлені взаємодією індивідуальних і колективних потреб 
та інтересів, що детермінуються реалізацією свободи особистості 
та вирішально впливають на формування суспільних відносин і 
соціальних цінностей [11, с. 7]. У політичній науці акцентується 
увага на тому, що громадянське суспільство – це суспільство соці-
ально організованої структури, що складається за межами полі-
тичної системи, проте частково охоплює її, оскільки вона також 
формується громадянами (громадянське суспільство формується 
соціальними інститутами, провідна роль серед яких належить 
таким утворенням, як сім’я, об’єднання за інтересами, церква, 
приватні чи колективні підприємства, профспілки, політичні 
партії, громадські організації, недержавні засоби масової інфор-
мації тощо) [12, с. 16].

С. Третяк виділяє три основні напрями участі профспілок у 
функціонуванні громадянського суспільства:

– наділення й розширення прав і свобод людини і громадя-
нина, оскільки більшість населення є саме найманими праців-
никами, профспілки дають можливість великій масі населення 
отримувати ці права;

– участь профспілок в утвердженні та вдосконаленні сис-
теми соціального партнерства, яке допомагає стабілізувати й 
зміцнити громадянське суспільство;

– активна участь профспілок у процесах самоврядування [13].
На думку А.М. Мерник, в умовах трансформаційних процесів 

сьогодення місце профспілок у інституційній структурі грома-
дянського суспільства обумовлено розширенням кола об’єктів 
їхнього захисту та сфери інтересів [14, с. 4]. Ю.М. Гришина під 
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час вивчення ролі профспілок у процесі становлення й розвитку 
громадянського суспільства резюмує, що за рахунок соціальної 
активності профспілки мають можливість формувати та вислов-
лювати позиції працівників щодо питань виробництва, умов 
праці, її оплати тощо, при цьому вони не тільки активно демон-
струють свої позиції, але й мають реальну можливість здійсню-
вати корегувальний вплив на рішення роботодавців та певним 
чином впливати на перебіг загальносуспільних процесів у сфері 
праці [15, с. 189]. Отже, профспілки є потенційно ключовими еле-
ментами громадянського суспільства; щоправда, у деяких краї-
нах (у тому числі в Україні) через низку факторів та історичні 
передумови вони зараз не відіграють (або неповною мірою віді-
грають) таку роль.

Окремо варто зазначити наукові здобутки у сфері правового 
регулювання діяльності профспілок, що відображені в дисерта-
ційних дослідженнях Ю.М. Щотової, А.М. Білоус, О.М. Соловйова, 
В.В. Соломінчук, Н.А. Циганчук, Ф.А. Цесарського, А.Ю. Шакірової 
та О.І. Лисяка. Зокрема, Ю.М. Щотова вивчала питання про 
місце та роль профспілки як елемента системи громадянського 
суспільства, надала правову характеристику принципів орга-
нізації і функціонування професійних спілок, конкретизувала 
обов’язки профспілок як один з елементів їхнього правового 
статусу, визначила проблеми імплементації міжнародно-пра-
вових норм у сфері представництва профспілками колективних 
інтересів працівників. Також Ю.М. Щотова встановила роль 
профспілок як суб’єктів відносин соціального партнерства, при-
ділила увагу проблемі визначення функцій і мети організації і 
діяльності сучасних профспілок сучасного типу, проаналізувала 
порядок виникнення професійної спілки як суб’єкта трудового 
права, а також проблеми їхньої правосуб’єктності, підстави й 
порядок законодавчого закріплення обмежень щодо членства у 
профспілках для різних категорій працівників тощо [16].

Низку важливих напрямків діяльності профспілок у галузі 
трудового права досліджували інші автори. Так, О.І. Лисяк під-
няв питання визначення найбільш ефективної та оптимальної 
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намагалися вирішити інші вітчизняні та зарубіжні дослідники, 
наприклад, Ф. Ман [135], М.А. Міхейченко [136], В.М.Докашенко 
[137], Е.Д. Тейлор [138; 139], П. Фейрбразер та Д. Уоддінгтон [140], 
І.М. Миклащук [141], Л.В. Гонюкова [142] та інші.

Окремі науковці час від часу намагаються обґрунтувати необ-
хідність виділення такої окремої галузі права, як «профспілкове 
право» [143; 144; 145; 146]. Так, Н.І. Костіна за результатами прове-
деного дисертаційного дослідження доходить такого висновку: 
«Є всі підстави для виділення самостійної комплексної галузі 
профспілкового права, яка буде визначатися як сукупність пра-
вових норм та інститутів, що регулюють суспільні відносини у 
сфері об’єднання громадян у профспілки з метою захисту своїх 
інтересів у сфері трудових відносин, соціально-партнерські від-
носини між державою та профспілками, а також внутрішні кор-
поративні відносини в самих профспілках» [146, с. 10]. Своєю 
чергою В.І. Смолярчук визначає профспілкове право як систему 
норм права, що регулюють усі види відносин, у які вступають 
профспілки під час виконання ними своїх функцій [144, с. 70].

Позицію Н.І. Костіної підтримують М.М. Сенніков та  
О.В. Стрємоухов, які вважають, що профспілкове право є саме 
комплексною галуззю права. На підтвердження цієї позиції 
вчені наводять низку аргументів, зокрема:

− наявність сукупності правових норм, які не можуть бути 
безапеляційно віднесені до основних галузей права;

− наявність інтелектуально-вольової єдності цієї сукуп-
ності норм (під інтелектуально-вольовою єдністю цих норм 
розуміються внутрішні логічні зв’язки, взаємозумовлені пози-
тивним змістом), що знаходить своє відображення в кодифіко-
ваному акті;

− наявність каталізаторів формування профспілкового права, 
якими є норми та інститути, навколо яких відбувається об’єд-
нання (наприклад, інститут профспілкового представництва);

− наявність у надгалузевому просторі передумов для об’єк-
тивного відокремлення норм профспілкового права;

− дублювання норм профспілкового права;
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