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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПРОФСПІЛОК 

Розглянуто основні тенденції світового та вітчизняного профспілкового руху, їх 
вплив на реалізацію принципів соціального партнерства і здатність адаптації діяльності 
профспілок до мінливих умов соціально-економічної сфери. Діяльність радянських 
профспілкових організацій визначалася партійними рішеннями, будь-яка ініціатива під-
лягала партійному аналізові. Володіючи матеріальними ресурсами, профспілки форму-
вали серед трударів міф турботи держави та партії за їхнє соціальне благополуччя та за-
безпечене майбутнє. Досвід діяльності профспілок є актуальним у розрізі критики. Виз-
начено пріоритети діяльності вітчизняних профспілок. 
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Постановка проблеми. Профспілки радянської епохи – одержавлена бю-
рократична організація зі широко розгалуженою структурою, що сповідувала 
принцип демократичного централізму, сприяла проведенню у трудові маси ко-
муністичної ідеології і, за визначенням головного функціонера ВЦРПС Г.Є. Зі-
нов'єва, була "школою комунізму". Як ідеологічно невід'ємна частина адмініс-
тративного апарату радянського підприємства, профспілки свої безпосередні 
функції – захист і представництво трудівника – вбачали в офіційному "рамково-
формальному" погодженні рішень адміністрації щодо реалізації прав на звіль-
нення робітника або зміни умов праці. Представницька функція профспілок по 
суті заперечувалася, будь-яке протиборство з командною адміністративно-еко-
номічною системою не схвалювалося, оскільки комуністична партія і так нібито 
представляла інтереси всіх трудящих. Профспілкова діяльність базувалася пере-
важно на споживацьких запитах працівників, розподілі колективних матеріаль-
них благ і соціальних послуг. 

Кризові процеси в останні роки існування СРСР, зниження життєвого рів-
ня, нововведення в законодавстві істотно обмежили коло діяльності профспілок. 
На багатьох підприємствах профспілки були розпущені, нововиниклі під-
приємства-фірми цілеспрямовано перешкоджали створенню профспілкових осе-
редків, а ставлення структур влади і підприємців до профспілок часто ґрунтува-
лося на очевидно застарілих уявленнях про їхню попередню роль та місце в ко-
мандно-адміністративній системі, стримувало формування нових соціально-тру-
дових відносин, рівноправного партнерства. 

Профспілка почала втрачати довіру трудівника, відбувся масовий відтік 
працівників, які не вбачали користі від членства у цій бюрократичній організа-
ції. За роки незалежності профспілковий склад, тільки ФПУ, зменшився майже 
на 62 %, до 9 208,5 тис. осіб. Тенденція до зниження чисельності профспілок є 
характерною і для республік СНД, країн Європи. Упродовж 90-х років кількість 
членів профспілок зменшилася, зокрема: в Естонії – на 73 %, у Чехії – на 50 %, 
Польщі – на 45 %. Політика обмеження сфери діяльності профспілок урядом 
М. Тетчер у 90-ті роки призвела до 37,5 % відтоку членів організації. Аналогічне 
відбулося з профспілками у США при Р. Рейгані після розгону страйку проф-
спілки авіадиспетчерів. 

На сьогодні, за оцінками більшості представників соціально-трудових 
відносин, існування профспілок в Україні має традиційний, інерційний характер. 
Профспілки не вирішують нагальні базові питання – як стати дієвими, що вважа-
ти пріоритетним, яке правове підґрунтя формувати і якою має бути автоном-

Науковий вісник НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.11 

6. Освітянські проблеми вищої школи 419 

ність. Підтвердженням цього – оцінка респондентами загального стану профспі-
лок у сучасних умовах (рис.). 

 
Рис. Оцінка респондентами загального стану профспілок у сучасних умовах 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Фахівці активно досліджують 
причини скорочення профспілкового членства, зниження престижу профспілок, 
звуження їх "захисного" впливу. Заслуговують на увагу розробки В. Цвиха, 
А. Сіленко, Н. Карпової щодо функціонування профспілок як громадських орга-
нізацій та особливих груп інтересів, їх політичний характер діяльності в межах 
вироблення державної соціальної політики [1, 3]. 

Науковці Б. Столповський та А. Баширов по-новому оцінюють природу і 
сутність профспілок, їхню роль у громадянському суспільстві. О.М. Соловйов, 
досліджуючи право власності профспілкових суб'єктів, доводить, що в Україні 
можлива діяльність багато- та одноланкових профспілок абсолютно різних за 
правовою природою видів: тих, які є юридичними особами, і тих, які не мають 
прав юридичної особи [2, 4]. Американські соціологи Д. Медленд, Н. Банкер і 
К. Уолтер обґрунтовують збільшення членства у профспілках завдяки зростанню 
доходів найманих працівників [3, 4]. Відповідь на питання про причини занепа-
ду робітничого руху на пострадянському просторі намагається дати Давід Ман-
дель у дослідженні "Робітнича боротьба після СРСР". 

Соціологічні дослідження та й саме життя підказують, що до компетенції 
профспілок мають входити не тільки питання, пов'язані з контролем за оплатою 
праці, роз'ясненням прав та обов'язків працюючих. Свою захисну функцію проф-
спілки повинні широко використовувати також через громадський контроль за 
додержанням законодавства про працю, представленням прав працівників та їх 
адвокатського захисту в судах, арбітражах, підвищенні ефективності системи со-
ціального діалогу з посиленням впливу профспілок на прийняття соціально зна-
чущих державних рішень. 

Виклад основного матеріалу. Традиційно, профспілки (Trade unions) – це 
добровільні професійні об'єднання трудящих, створені з метою захисту соціально-
економічних інтересів працівників. Відповідно до Закону України "Про професійні 
спілки, їх права та гарантії діяльності", професійна спілка (профспілка) – це добро-
вільна неприбуткова громадська організація, що об'єднує громадян, пов'язаних спіль-
ними інтересами за родом їх професійної (трудової) діяльності (навчання) [4, с. 4]. 

Нині в країні відокремлено діють незалежні нові та традиційні, оновлені 
профспілки. Незалежні профспілки (вільні від контролю роботодавців і держави, 
що виникли в пострадянський час) орієнтуються на виконання класичних фун-
кцій, і традиційні, спадкоємці радянських продовжують, як і раніше, на допомо-
гу роботодавцям підтримувати контакти з працівниками, кардинально не підви-
щуючи ефективність та результативність своєї діяльності. 
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Головна відмінність і унікальність незалежних профспілок від колишніх, ра-
дянського типу, – це їх недержавний характер, незалежність від керівників під-
приємств, і те, що до їх складу зазвичай не входять керівники. Але, звільнившись від 
радянської спадщини, альтернативні профспілки зіткнулися з новими проблемами: 

● надмірна політизованість. Незалежні профспілки основну увагу приділяли участі 
в політичних подіях здебільшого у формі протесту. Природно, це відволікало їх 
від турботи про "дрібні" повсякденні потреби трудящих; 

● орієнтування на конфронтацію. Незалежні профспілки непогано оперують акта-
ми "непогодження", страйками, але "буксують" у повсякденному житті. Це приз-
водить до зацікавленості профспілкових лідерів у безперервних протистояннях, 
що підвищують їх значущість, створює їм ореол "борців за справедливість", але 
це відштовхує від них тих, хто не схильний до радикалізму. 
Деякі економісти називають і третю функцію – економічну – турботу про 

підвищення ефективності виробництва. Однак визначальними як для незалеж-
них нових, так і для традиційних оновлених профспілок залишилися функції за-
хисту (взаємини "профспілка – підприємець") і представництва (взаємини 
"профспілка – держава"). Проте очевидно, що коло наявних на сьогодні проблем 
у профспілковій діяльності значно ширше. Високі темпи розвитку трудових від-
носин у новій державній системі тісно пов'язані з асиметрією реальних прав ок-
ремих найманих робітників і підприємців. 

Нині на рівні виробничих стосунків з'явилися інші дійові особи, з одного 
боку, власники, їхні представницькі органи та роботодавці, основною метою 
котрих є отримання якнайвищих прибутків, розподіл яких вони хочуть здійсню-
вати одноосібно і на свою користь, з іншого – наймані працівники, головним ін-
тересом яких є гідна оплата та належні умови праці. Щоб домогтися деякого ви-
рівнювання реальних прав, робітник повинен мати відповідну підтримку в кон-
фліктній ситуації. 

Профспілка надає робітникам ту владу, якої вони були позбавлені, діючи 
поодинці, без підтримки колективного органу, його фахівців. Зрівнюючи позиції 
робітників і роботодавця, профспілка захищає найманого працівника від свавіл-
ля роботодавця. Однак нині немає кому лобіювати вимоги профспілок на зако-
нодавчому рівні. Законодавче регулювання діяльності профспілок в Україні не 
відповідає Конституції України та міжнародно-правовим стандартам – у законо-
давстві існують певні прогалини, воно недосконале. Однак профспілки юридич-
но незалежні у своїй діяльності ні від державних органів, ні від адміністрації 
підприємства, ні від будь-якої громадської організації або політичної партії, ні 
від будь-кого іншого [5, 6]. Це дає їм змогу бути вільними у виборі напрямів, ме-
тодів та видів діяльності, шляхів досягнення поставленої мети, виходити за межі 
безпосередніх завдань щодо захисту економічних інтересів. 

Використовуючи право на страйк (ст. 44 Конституції), профспілки діють 
як багатофункціональна суспільна організація, яка виражає загальногромадські 
інтереси, надаючи підтримку не тільки членам профспілок, а й представникам 
найманої праці, які не входять до профспілок, попри те, що останнє однозначно 
не деклароване Законом України "Про колективні договори і угоди" [6, с. 6]. 

За даними центру соціальних експертиз, профспілки, вдаючись до колек-
тивних дій на захист інтересів своїх членів, за 10 років (1995-2005) залучили до 
участі в страйках, з метою привернути увагу органів влади та громадськості до 
кардинальних змін у державі, соціального стану людей найманої праці та необ-
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хідності проведення профспілкової реформи 470 підприємств, установ та органі-
зацій з участю 100,7 тис. осіб [7, 6]. Водночас, функції українських профспілок 
фактично скоротилися до правозахисних та незначних соціальних. 

Перше – дуже важливий аспект, який варто розвивати: юридичні кон-
сультації, складання скарг і заяв, укладання договорів (контрактів), надання пос-
луг нестандартного характеру у вирішенні конфліктів доцільно здійснювати на 
кшталт безоплатної правової допомоги не тільки членам профспілок через ново-
створені служби правової допомоги [8, 7]. Це крок до усвідомленого профспіл-
кового членства, коли працівник бачить не те, що додатково отримує, а те, що 
він втрачає, залишаючись неорганізованим працівником. 

Трансформація профспілок відбувається не тільки в Україні. Після еконо-
мічної кризи (2008-2009) розпочався світовий процес їх консолідації (єднання). 
Це профспілки "нового покоління", оскільки використовують не тільки позитив-
ні напрацювання попередників, але і пропонують свій варіант реакції на пробле-
ми ринку праці, відкидаючи потреба радикальних заходів за можливості обо-
пільного вирішення конфлікту. Особливістю профспілок консолідації є об'єднан-
ня в одній команді на принципах взаємодопомоги. Опираючись на такі принци-
пи, профспілки консолідації успішно реалізують проекти соціального захисту 
трудівників. Внаслідок злиття у 2008 р. британської і американо-канадської 
профспілок сталеливарної промисловості було створено трансатлантичний алья-
нс – глобальну профспілку Workers Uniting. У 2012 р. створено профспілку In-
dustri ALL, що об'єднала металістів (IМF), працівників хімічної і гірничодобув-
ної промисловості, енергетики та ін. Нині профспілка представляє інтереси 
50 млн працівників широкого діапазону галузей у 140 країнах світу. Процеси 
консолідації профспілок підтримує директор міжнародного Інституту праці Дан 
Галлін (Женева), заявивши, що: "Джерело нашої сили – це організація робітни-
чого руху в світовому масштабі". 

Нині в Україні діють розрізнені численні фахові, галузеві, міжгалузеві 
(територіальні) професійні спілки, федерації та конфедерації. У 2010 р. легально 
функціонувало 138 профспілок і 16 всеукраїнських об'єднань профспілок, які 
потребують консолідуючих процесів. Консолідація профспілок є реальним шля-
хом розвитку профспілкового руху в Україні, і тільки від солідарності дій зале-
жить вирішення соціальних проблем суспільства. Важливо позитивним для 
профспілкового руху в Україні в останні роки є створення Спільного представ-
ницького органу всеукраїнських профспілок та професійних об'єднань з метою 
ведення на національному рівні колективних переговорів, укладення Генераль-
ної угоди, участі в інших формах соціального діалогу. 

Висновки. Українським профспілкам потрібно пройти певний шлях до 
визнання міжнародним профспілковим рухом, який має пересвідчитися в їх ре-
альному роздержавленні та незалежності, демократичності й відданості справі 
захисту інтересів трудящих. І, безперечно, самим профспілкам та їх об'єднанням 
потрібно порозумітися між собою і консолідуватися, щоб стати реально впливо-
вою силою у суспільстві. 

Сприянню ефективній діяльності профспілок, їх оновленню були б до-
цільними відповідні законодавчі та статутно-структурні ініціативи: 

● визнання державою сучасної соціальної ролі профспілок, право законодавчої іні-
ціативи в законодавчому органі держави; 
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● конструктивний соціальний діалог, узгодження інтересів найманих працівників, 
держави і роботодавців шляхом домовленостей, а не руйнівної конфронтації, ре-
алізація через Національну тристоронню соціально-економічну раду при Прези-
дентові України проектів реформ соціального захисту, впровадження нової мо-
делі вирішення трудових спорів; 

● для забезпечення повноцінної правозахисної діяльності профспілок на законо-
давчому рівні ввести норми сприяння роботодавцем створення профорганізації 
та відповідних умов для її роботи; 

● запровадження гнучких форм структури та методів профспілкової діяльності, 
об'єднання споріднених профспілок і їх побудови за професійно-територіальним 
принципом. 
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Флыс И.М. Проблемы и перспективы развития профсоюзов 
Рассмотрены основные тенденции мирового и отечественного профсоюзного дви-

жения, их влияние на реализацию принципов социального партнерства и способность 
адаптации деятельности профсоюзов к изменяющимся условиям социально-экономичес-
кой сферы. Деятельность советских профсоюзов определялась партийными решениями, 
инициатива подвергалась партийному анализу. Владея материальными ресурсами, проф-
союзы формировали среди трудящихся миф заботы государства и партии обеспеченного 
будущего. Опыт деятельности профсоюзов актуален в разрезе критики. Определены 
приоритеты деятельности отечественных профсоюзов. 

Ключевые слова: профсоюзы, социальное партнерство, глобализация, реструкту-
ризация профсоюзов, глобальные профсоюзы. 

Flys I.M. Trade Unions: Problems and Perspectives of Development 
Some basic tendencies of world and home trade-union motion, their influence on imple-

mentation of principles of social partnership and ability to adapt to trade unions activities to the 
changeable terms of socio-economic sphere are considered. The activity of Soviet trade-union or-
ganizations was determined by party's decisions; any initiative was subject to the party analysis. 
Owning material resources, trade unions formed among workers the myth of anxiety of the state 
and party for their social welfare and secure future. The experience of trade unions activity is ac-
tual in the cut of criticism. The priorities of activity of domestic trade unions are certain. 

Key words: trade unions, social partnership, globalization, the restructuring of trade uni-
ons, the Global unions. 
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ДО ВІДОМА АВТОРІВ СТАТЕЙ 

Під час підготовки статей до збірника науково-технічних праць "Науковий 
вісник НЛТУ України"  радимо авторам дотримуватись таких рекомендацій. 

Вимоги до оформлення. Обсяг тексту статті – 8-16 сторінок. Мова публі-
кації – українська, російська чи англійська. Формат паперу – А4, поля документа – 
2 см по периметру. Електронний варіант потрібно створювати за допомогою тек-
стового редактора MS Word 2003, або використовувати редактор Word молодших 
версій, але документ зберігати у форматі *.doc. Шрифт – Times New Roman, роз-
мір – 14 points, рядки – через 1.5 інтервали. 

Вимоги до структури статті. На початку статті обов'язково проставляють 
індекс УДК (Універсальної десяткової класифікації), в заголовку українською мо-
вою зазначають: вчене звання, ініціали і прізвище автора (або авторів), науковий 
ступінь, назва закладу, в якому виконано роботу, назва статті, анотація та ключові 
слова. Далі – російською та англійською мовами: ініціали і прізвище автора (або 
авторів), назва статті, анотація та ключові слова. (кожна анотація має бути немен-
шою ніж 500 знаків). 

Автор поданої до друку статті повинен чітко уявити коло читачів, на яке 
він розраховує. Рекомендуємо дотримуватись деяких загальних правил побудови 
науково-технічної статті: чітко і зрозуміло сформулювати постановку задачі; дос-
тупно викласти методику її розв'язання; зробити висновки – науковцям або дати 
практичні рекомендації – виробничникам. Наукова праця повинна містити необ-
хідні характеристики описаних конструкцій чи схем, але в ній не має бути ні 
зайвого опису історії питання, ні відомих з підручників ілюстрацій, даних, матема-
тичних викладок. 

У процесі підготовки рукопису необхідно користуватися науково-технічни-
ми термінами відповідно до чинних стандартів на термінологію, наведений матері-
ал не повинен дублювати таблиці. Скорочення слів, імен, назв у тексті статті не до-
пускаються. Можливе використання тільки загальноприйнятих скорочень – мір 
(тільки після цифр), хімічних, фізичних і математичних величин. Назви установ, 
підприємств, марки механізмів і т.ін., що згадуються в тексті статті вперше, необ-
хідно писати повністю (вказуючи в дужках скорочену назву); надалі цю назву мо-
жна наводити у скороченому вигляді. 

У таблицях необхідно точно вказувати одиниці фізичних величин, у назвах 
граф слова скорочувати небажано. Таблиці потрібно виконувати переважно 
вздовж листа з максимальною насиченістю інформації в рядках. Надто громіздких 
таблиць складати не рекомендується. 

Фотографії та рисунки до статті дозволяється подати у окремому файлі у 
форматі *.cdr, *.tif або *.jpg, 300 dpi, b/w або Grayscale) чи оформлених у середо-
вищі MS Excel. Зверніть увагу, що вони будуть надруковані у чорно-білому варі-
анті. У тексті статті посилання на ілюстрації беруть в круглі дужки, позиції на ри-
сунках розташовують за годинниковою стрілкою і вони повинні відповідати наве-
деним у тексті. Окремо подані ілюстрації потрібно на зворотному боці пронумеру-
вати і підписати олівцем. 


