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Постaновкa проблеми. Проф-
спілки є некомерційними громадськи-
ми організаціями, які покликані викону-
вати важливу функцію — здійснювати 
представництво працівників в їх взає-
модії з роботодавцями, тому вони роз-
глядаються як суб’єкти трудового права. 
Проте профспілкові організації при-
ймають участь і в широкому колі ци-
вільних правовідносин — набувають 
майно у власність, реалізують право-

мочності власника, здійснюють під-
приємницьку діяльність у випадках, пе-
редбачених чинним законодавством, 
укладають різні цивільно-правові угоди 
та ін., виступаючи самостійними суб’єк-
тами цивільного обороту.

Aнaліз остaнніх досліджень і пуб-
лікaцій. До 90–х років XX ст. окремі ас-
пекти участі громадських організацій, у 
тому числі й профспілкових, у цивіль-
но–правових відносинах досліджували 

УДК [331.105.44:347.22.02] (477) (045)

Гуц Нaтaлія Григорівнa 
Виклaдaч кaфедри публічного тa привaтного прaвa  

фaкультету прaвa тa міжнaродних відносин  
Київського університету імені Борисa Грінченкa

ПРОФСПІЛКОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ  
ЯК СУБ’ЄКТИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА —  
УЧАСНИКИ ВІДНОСИН ВЛАСНОСТІ

Guts N. G. Trade Uniоns оf  Ukraine as Subjects оf  Civil Law and as Members 
оf  Their Оwn Prоperty

Abstract. In the article there has been studied legal capacity оf  trade uniоns, there have 
been оutlined prоblematic and debating issues in the given field and pоssible ways оf  
their sоlutiоn. The article reviews the actuality оf  the legal status оf  trade uniоns in 
Ukraine as subjects оf  civil law — the participants оf  the relatiоns оf  оwnership, singled 
оut the peculiarities that are characteristic оf  trade uniоns as subjects оf  civil law — tо 
the participants оf  the оwnership оf  prоperty. The authоr nоted that the prоblems оf  
the activities оf  trade uniоns as subjects оf  civil law — the participants оf  the legal entity, 
and in the theоry оf  civil law are nоt given due attentiоn. The authоr has develоped a 
number оf  legislative acts that regulate the relatiоns оf  trade uniоn prоperty at the 
present stage, identified the legal facts (grоunds) with which the emergence оf  a trade 
uniоn оrganizatiоn as a subject оf  civil law and a participant in prоperty relatiоns is 
assоciated. It is prоved that the trade uniоns are independent subjects оf  civil law, as they 
are taking part in a wide range оf  civil legal relatiоns, acquire prоperty and implement the 
rights оf  оwnership, perfоrming business activity in the cases stipulated by law, enter intо 
variоus civil–law transactiоns. Based оn the analysis оf  regulatоry legal acts, the authоr 
have arrived at the cоnclusiоn that tо classify such uniоns as thоse whо have the status 
оf  a subject оf  civil rights and get a civil juridical persоnality after the prоcedure оf  state 
registratiоn and thоse whо fоrmed and had their main activity оutside the civil law, the 
labоr legal persоnality after the apprоval оf  their articles оf  Assоciatiоn and nоtificatiоn 
оf  institutiоn. It was established that civic оrganizatiоn as the subject оf  civil law had 
characteristics оf  bоth the legal entity and nоn-cоmmercial оrganizatiоn and has 
cоnstitutive characteristics (such as the purpоse оf  establishment and activities, 
membership nature). 
Key wоrds: the trade Uniоn оrganizatiоn, subject оf  law, legal persоnality, prоperty, legal оwnership.
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такі науковці, як С. М. Братусь, В. В. Ка-
чанова, Г. О. Кудрявцева, Г. В. Міщенко, 
П. І. Седугін.  Окремі питання правово-
го регулювання профспілкових органі-
зацій на сучасному етапі досліджують 
О. М. Соловйов,  О. С. Арсе нь єва, 
В. Л. Костюк, Л. В. Котова, А. Р. Ма-
цюк, Н. М. Хуторян, Г. І. Чанишева, 
В. С. Щербина, А. А. Юрченко та інші. 

Основною метою стaтті є дослі-
дження правового статусу профспілко-
вих організацій як суб’єктів цивільного 
права, учасників відносин власності, 
вироблення пропозицій щодо удоско-
налення норм чинного законодавства у 
цій сфері. Постaновкa зaвдaння:

1) проаналізувати правосуб’єктність 
профспілкових організацій як суб’єктів 
цивільного права, учасників відносин 
власності;

2) визначити поняття та виокреми-
ти на основі аналізу наукової літератури 
та чинного законодавства ознаки проф-
спілкових організацій як суб’єктів ци-
вільного права, учасників відносин 
власності;

3) встановити специфіку цивільної 
правоздатності та дієздатності проф-
спілкових  організацій;

4) розробити пропозиції щодо вдо-
сконалення у законодавстві України тих 
положень, які стосуються визначення 
профспілкових організацій як суб’єктів 
цивільного права, учасників відносин 
власності.

Виклaд основного мaтеріaлу. 
Профспілкові організації виступають 

як суб’єкти цілої низки галузей права: ад-
міністративного, фінансового, цивільно-
го, трудового, права соціального забезпе-
чення, а також міжнародного права, що 
передбачає у профспілок наявність за-
гальної правосуб’єктності, — найбільш 
загальної юридичної категорії, яка вклю-
чає всі правові властивості, атрибути та 
можливості суб’єкта, й індивідуальної 
правосуб’єктності, — властивості суб’єкта 
права в певних правовідносинах. Проф-
спілкові організації для участі у правовід-

носинах, які складають предмет різних 
галузей права, набувають різні види галу-
зевої правосуб’єктності. 

Отже, загальна правосуб’єктність 
первинної профспілкової організації, 
безперечно, носить міжгалузевий ха-
рактер. Беручи до уваги дану обставину, 
істотно важливим теоретичним завдан-
ням є виявлення взаємозв’язку і, відпо-
відно, взаємозумовленості галузевої 
правосуб’єктності профспілки, як 
суб’єкта, здатного бути учасником пра-
вовідносин різної галузевої приналеж-
ності. Найбільш наочно цей взаємо-
зв’язок проявляється у трудоправовій і 
майновій (цивільно-правовій) право-
суб’єктності професійної спілки.

За  допомогою  профспілкового 
пред ставництва працівники отримують 
можливість висловити свої інтереси 
при проведенні колективних перегово-
рів, укладанні або зміні колективного 
договору, здійсненні контролю за його 
виконанням, при реалізації права на 
участь в управлінні організацією, роз-
гляд трудових спорів з роботодавцем. 
Тому зазвичай профспілки розглядають-
ся як суб’єкти трудового права, саме з цих 
позицій досліджується специфіка їх пра-
вового статусу. Можливість участі в ци-
вільних правовідносинах виникає у 
профспілкових організацій завдяки наді-
ленню їх цивільною правосуб’єктністю.

На думку І. О. Снігірьової, правовий 
статус профспілкової організації — це 
сукупність багатогалузевої юридичної 
спільності, що означає наявність різних 
галузевих структурних частин такого, «з 
цієї точки зору, кожна галузева частина 
правового статусу виступає як його мо-
дус, тобто частина, що спеціалізується 
на суспільних відносинах» [1, с. 54]. 
Правовим статусом (правосуб’єктні-
стю) є основне правове становище су-
б’єкта конкретних правових відносин. 
Зміст правового статусу профспілкових 
організацій як суб’єктів цивільного пра-
ва включає елементи, які виникають од-
ночасно і в єдності, до них відносяться:
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1) цивільна  правоздатність,  тобто 
здатність мати цивільні права;

2) цивільна дієздатність — здатність 
за законодавством здійснювати цивіль-
ні права і обов’язки.

Правосуб’єктність є найважливішою 
правовою категорією, що характеризує 
правове  становище  суб’єкта цивільних 
правовідносин і визначальною соціаль-
но-правовою можливістю суб’єкта бути 
учасником цих  відносин. Від  того,  на-
скільки ефективно реалізується цивіль-
на правосуб’єктність профспілок, зале-
жить  ступінь  ефективності  рішення 
статутних  завдань  профспілок  щодо 
соціального захисту працівників. 

Як зазначає В. М. Короленко, зако-
ном наведено кілька дефініцій, які сто-
суються  визначень  організацій  та 
структурних  підрозділів  профспілок. 
Так, професійна спілка (профспілка) — 
добровільна неприбуткова  громадська 
організація,  що  об’єднує  громадян, 
пов’язаних  спільними  інтересами  за 
родом їх професійної (трудової) діяль-
ності  (навчання).  Організації  проф-
спілки  —  організаційні  ланки  проф-
спілки, визначені статутом проф спілки, 
що діють у межах повноважень, нада-
них статутом та Зaконом Укрaїни «Про 
професійні спілки, прaвa  і  гaрaнтії  їх-
ньої діяльності». Первинна організація 
профспілки — добровільне  об’єднан-
ня членів профспілки, які, як правило, 
працюють  на  одному  підприємстві,  в 
установі,  організації  незалежно  від 
форми власності і виду господарюван-
ня  або  у  фізичної  особи,  яка  вико-
ристовує найману працю, або забезпе-
чують  себе  роботою  самостійно,  або 
навчаються в одному навчальному за-
кладі [2, с. 41].

Станом на 2010 р. в Україні легаль-
но функціонувало 138 профспілок і 16 
всеукраїнських  об’єднань  профспілок, 
відповідно до норм чинного законодав-
ства статус:

1. Первинних  мають  профспілки 
чи організації профспілки, які:

а) діють на підприємстві, в установі, 
організації, навчальному закладі;

б) об’єднують  членів  профспілки, 
які  забезпечують  себе  роботою  само-
стійно;

в) об’єднують  членів  профспілки, 
які працюють на різних підприємствах, 
в  установах,  організаціях  або  у  фізич-
них осіб;

2. Місцевих  мають  профспілки,  які 
об’єднують  не  менш  як  дві  первинні 
профспілкові  організації, що  діють  на 
підприємствах, в установах, організаці-
ях однієї адміністративно–територіаль-
ної одиниці (міста, району в місті, райо-
ну, села, селища).

3. Обласних мають профспілки, ор-
ганізації яких є в більшості адміністра-
тивно-територіальних  одиниць  однієї 
області,  міст Києва  та Севастополя,  де 
розташовані  підприємства,  установи 
або організації певної галузі.

4. Регіональні  мають  профспілки, 
організації  яких  є  в  більшості  адміні-
стративно–територіальних  одиниць 
двох або більше областей.

5. Статус всеукраїнських профспілок 
визначається за однією з таких ознак:

а) наявність організацій профспілки 
в більшості адміністративно– територі-
альних  одиниць  України,  визначених 
ч. 2 ст. 133 Констиції України;

б) наявність  організацій  профспіл-
ки  у  більшості  з  тих  адміністративно– 
територіальних  одиниць  України,  де 
розташовані  підприємства,  установи 
або організації певної галузі;

в) статус республіканських профспі-
лок  Автономної  Республіки  Крим  ви-
значається  за  ознаками  всеукраїнських 
профспілок  стосовно  території  Авто-
номної Республіки Крим [3, с. 3].

Первинний, територіальний або все-
український статус  з певною галузевою 
ознакою чи без неї потрібен профспіл-
кам виключно для того, щоб здійснюва-
ти представництво колективних  інтере-
сів  працівників  на  відповідному  рівні 
соціально–партнерських  відносин.  Мо-
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мент створення профспілки (об’єднання 
профспілок, первинної профспілкової 
організації) та надання їй прав юридич-
ної особи розмежовуються. 

Як і більшість інших громадських 
об’єднань, профспілка вважається ство-
реною з моменту прийняття засновни-
ками (з’їздом, конференцією, зборами) 
рішення про її створення. Права юри-
дичної особи і, відповідно, цивільну 
правосуб’єктність профспілка набуває з 
моменту її державної реєстрації в уста-
новленому законом порядку. Ця осо-
бливість профспілок обумовлена   тим, 
що цілі їх діяльності знаходяться за ме-
жами цивільно-правового регулювання 
та можуть бути досягнуті без визнання 
відповідних утворень суб’єктами ци-
вільного права.

Правоздатність профспілки, об’єд-
нання (асоціації) профспілок, первин-
ної профспілкової організації, іншої 
профспілкової організації, що входить 
в структуру загальноукраїнської або 
міжрегіональної профспілки, об’єднан-
ня (асоціації) організацій профспілок, 
як юридичної особи виникає з моменту 
внесення в єдиний державний реєстр 
юридичних осіб відомостей про її ство-
рення та припиняється в момент вне-
сення до зазначеного реєстру відомо-
стей про припинення її діяльності.

Профспілка, її організації, об’єднан-
ня профспілок здійснюють свої повно-
важення, набувають цивільних прав і 
беруть на себе цивільні обов’язки через 
свої виборні органи, які діють у межах 
прав, наданих їм за законом та статутом 
(положенням). Відповідно до чинного 
законодавства  України,  громадські  
організації можуть існувати шляхом 
створення юридичної особи та без її 
створення, проте з обов’язковим пові-
домленням про заснування. Суб’єктами 
цивільного права є тільки громадські 
організації, які набули статусу юридич-
ної особи внаслідок державної реєстра-
ції. Таким чином, профспілкам як  
різновиду громадських організацій, 

при таманні ознаки юридичної особи, 
властиві суб’єктам цивільного права: 
організаційна єдність, державна реє-
страція та цивільна правосуб’єктність, 
проявами якої є майнова відокремле-
ність, виступ у цивільних відносинах 
від свого імені, самостійна майнова від-
повідальність та здатність бути позива-
чем або відповідачем у суді [4, с. 14].

Необхідно звернути увагу на наяв-
ність колізій у чинному законодавстві 
України: враховуючи положення ч. 9 
ст. 16  Закону України «Про професійні 
спілки, їх права та гарантії діяльності», 
профспілка набуває прав юридичної 
особи з моменту затвердження її статуту 
(положення) [5], тобто, відповідно до 
норм спеціального Закону, профспілка 
набуває дієздатність. У той же час ана-
ліз інших нормативно-правових актів, 
Цивільного кодексу України [6] та Зако-
ну України «Про державну реєстрацію 
юридичних осіб та фізичних осіб — 
підприємців» [7], свідчить про те, що 
для відкриття рахунку у банківській 
установі, отримання печатки, штампа, 
створена профспілка повинна пройти 
процедуру державної реєстрації. Рішен-
ням Конституційного Суду України у 
справі про свободу утворення профспі-
лок від 18 жовтня 2000 р. № 11- рп/2000 
було визнано неконституційними по-
ложення ст. 16 Закону України «Про 
професійні спілки, їх права та гарантії 
діяльності» в частині встановлення та-
ких умов легалізації профспілок, які 
фактично пов’язують початок їх діяль-
ності з моментом реєстрації у відповід-
них органах, що рівнозначно вимозі 
про попередній дозвіл на утворення 
профспілки. 

Своє рішення Конституційний Суд 
України обґрунтував тим, що встанов-
лення реєстрації (із набуттям статусу 
юридичної особи) як єдиного способу 
легалізації перешкоджає реалізації пра-
ва створювати професійні спілки «на 
основі вільного вибору їх членів» (ч. 3 
ст. 36 Конституції України), оскільки 
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громадяни можуть визнати за потрібне 
об’єднатися з метою захисту своїх тру-
дових і соціально-економічних прав у 
таку професійну спілку (як правило, не-
численну), яка не обов’язково повинна 
мати права юридичної особи. Незважа-
ючи на внесення змін до ст. 16 Закону 
України «Про професійні спілки, їх 
права та гарантії діяльності», вона про-
довжує суперечити Конституції Украї-
ни, Конвенції МОП «Про свободу асо-
ціації та захист права на організацію» 
№ 87, рішенню Конституційного Суду 
України у справі про свободу утворення 
профспілок від 18 жовтня 2000 р.  
№ 11-рп/2000 та положенням ЦКУ.

На думку М.В. Менджул, лише у разі 
легалізації профспілок у встановленому 
Законом України «Про об’єднання гро-
мадян» порядку вони набувають статусу 
юридичної особи і цим самим стають 
повноцінними учасниками цивільних 
правовідносин, а сам процес легалізації 
профспілок як виду громадських орга-
нізацій повинен здійснюватися двома 
способами: а) шляхом повідомлення 
про заснування; б) шляхом реєстра-
ції [8, с. 186]. Окрім проблеми легаліза-
ції профспілок, характеризуючи їх як 
суб’єкт цивільного права, як юридичну 
особу, виникає складна, як на теоретич-
ному, так і на практичному рівні, про-
блема визначення юридичної особи 
профспілки у цілому і її організаційних 
структур, а також співвідношення пра-
восуб’єктності різних ланок організа-
ційної структури профспілки. 

Виборні органи профспілкових ор-
ганізацій мають права юридичної осо-
би, але не є суб’єктом права власності 
на закріплене за ними майно, оскільки 
єдиним суб’єктом права профспілкової 
власності є вся система профспілкових 
організацій України первинного, тери-
торіального або всеукраїнського стату-
су. Можливість визнання органів проф-
спілкової організації юридичними 
особами визнавали такі науковці як 
А. В. Міцкевич, В. П. Грибанов, К. Б. Яро-

шенко.  Їх наукові опоненти, В. М. До-
гадов,  С. М. Братусь,  О. С. Іоффе, 
О. А. Пушкін, А. І. Масляєв, Є. О. Суха-
нов, П. І. Седугин, Р. А. Кудрявцева та 
ін. категорично заперечували можли-
вість визнання правосуб’єктності за ор-
ганами профспілкової організації, об-
ґрунтовуючи свою точку зору тим, «що 
органи не можуть визнаватися юридич-
ними особами з метою уникнення змі-
шання категорій «юридична особа» та 
«орган юридичної особи», і як наслідок 
цього — невизначеності правового ста-
новища основних структурних підроз-
ділів цих організацій» [9, с. 57–82]. 

На сучасному етапі відповідно до 
нормативно-правових актів України ба-
гатоланкові громадські організації, у 
тому числі й система профспілкових 
організацій у цілому, а також окремі її 
ланки, є юридичними особами, на від-
міну від одно ланцюгових громадських 
організацій, які існували у період Радян-
ського Союзу та мали невизначений 
правовий статус, обумовлений нечітки-
ми і суперечливими положеннями нор-
мативних актів, що регулювали діяль-
ність  громадських  організацій  на 
зазначеному етапі, а також відсутністю 
поділу юридичних осіб на підприєм-
ницькі та непідприємницькі. Змістовне 
наповнення правового статусу юридич-
ної особи приватного права обумовлю-
ється метою та предметом її діяльності. 
Профспілкові організації України є 
юридичними особами приватного пра-
ва, які мають власну специфічну мету 
функціонування.

Відповідно до ст. 2 Закону України 
«Про професійні спілки, їх права та га-
рантії діяльності» професійні спілки 
створюються з метою здійснення пред-
ставництва та захисту трудових, соці-
ально-економічних прав та інтересів 
членів профспілки, а ст. 8 зазначеного 
Закону передбачено, що з метою вико-
нання своїх статутних завдань проф-
спілки, їх організації (якщо це передба-
чено  статутом)  мають  право  на 
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до бровільних  засадах  створювати 
об’єд нання (ради, федерації, конфеде-
рації тощо) за галузевою, територіаль-
ною або іншою ознакою, а також вхо-
дити до складу об’єднань та вільно 
виходити з них [5]. 

Профспілкова організація як суб’єкт 
цивільного права, володіє правоздатні-
стю і дієздатністю, якими вона наділя-
ється відповідно до ст. 80 ЦКУ [6]. Під 
цивільною правоздатністю профспіл-
ки необхідно розуміти здатність мати 
цивільні права та обов’язки, тобто, пра-
вову категорію, яка означає визнання 
державою за певними суб’єктами ци-
вільних прав та обов’язків. Таким чи-
ном, цивільну правоздатність проф-
спілкових організацій можна визначити 
як їх здатність мати цивільні права та 
обов’язки, при цьому правоздатність 
суб’єктів цивільного права не слід ото-
тожнювати з належними їм суб’єктив-
ними правами.

Як зазначає А.В. Дутчак, правий ста-
тус профспілкових організацій відріз-
няється від інших осіб як суб’єктів ци-
вільного права різною природою 
документів, які визначаються підставою 
створення такої громадської організації 
і підставами створення інших юридич-
них осіб, незважаючи на однаковість 
назв. У цивільному праві «за своєю сут-
тю статут — це локальний норматив-
но–правовий акт, яким визначається 
правовий статус юридичної особи, на 
підставі якого вона діє; засновницький 
(установчий) договір — консенсуаль-
ний цивільно–правовий договір, яким 
регулюються відносини між засновни-
ками у процесі створення та діяльності 
юридичної особи як суб’єкта підприєм-
ницької діяльності. До ознак юридич-
ної особи відповідно до норм ЦКУ від-
несено майнову відокремленість та 
наявність майна на правах власності, 
щодо майна профспілок і прав на ньо-
го членів професійної спілки, відсут-
ність державної реєстрації за бажанням 
членів такої організації, означатиме 

ніщо інше, як відсутність можливості 
втручання з боку держави у формуван-
ня, використання та розпорядження та-
ким майном» [10, с. 98–99].

На думку О. О. Красавчикова, ци-
вільна правосуб’єктність — це окрема 
юридична форма, соціально–правова 
здатність особи до участі у цивільних 
правовідносинах, або — це юридична 
якість особи [11, с. 5–26], Б. Н. Мезрін 
тлумачив правосуб’єктність як правову 
можливість [12, с. 183–190], Т. І. Іларіо-
нова — як загальну передумову участі 
осіб в певних правовідносинах [13, с. 54]. 
Правоздатність юридичної особи ви-
никає з моменту її створення і припиня-
ється з дня внесення запису до єдиного 
державного реєстру, обмежена вона 
може бути лише за рішенням суду. Дієз-
датність юридичної особи — вона на-
буває цивільних прав та обов’язків і 
здійснює їх через свої органи, які діють 
відповідно до закону та установчих до-
кументів. Профспілкова організація як 
юридична особа приватного права є 
суб’єктом цивільного права, проте має 
свої специфічні особливості порівняно 
з іншими юридичними особами. 

Цивільна правосуб’єктність проф-
спілок характеризується наступними 
особливостями: межі правових можли-
востей профспілкових організацій у 
сфері майнових правовідносин, закрі-
плених в категоріях правоздатності та 
дієздатності, значно ширше, ніж у ін-
ших видів некомерційних організацій. 
Відповідно до п. 4 ст. 91 ЦКУ цивільна 
правоздатність юридичної особи вини-
кає з моменту її створення і припиня-
ється з дня внесення до Єдиного дер-
жавного  реєстру  запису  про  ї ї 
припинення. П. 4 ст. 87 ЦКУ вказує на 
те, що юридична особа вважається 
створеною з дня її державної реєстрації, 
а юридична особа набуває цивільних 
прав та обов’язків і здійснює їх через 
свої органи, які діють відповідно до 
установчих документів (ст. 92 ЦКУ). 
Тобто, цивільна правоздатність та дієз-
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датність у юридичної особи — катего-
рія універсальна, вона виникає з момен-
ту державної реєстрації. 

Так, як вже було зазначено, прав 
юридичної особи профспілкова орга-
нізація набуває з моменту затвердження 
статуту, тобто, цивільної правоздатно-
сті вона набуває саме з цього моменту, а 
не з моменту державної реєстрації її як 
юридичної особи, як це передбачено у 
ЦКУ. У разі невідповідності поданих 
документів профспілки, об’єднання 
профспілок зазначеному статусу легалі-
зуючий орган пропонує профспілці, 
об’єднанню профспілок надати додат-
кову документацію, необхідну для під-
твердження статусу. Тобто, якщо лега-
лізуючий орган не може відмовити в 
реєстрації професійній спілці, це озна-
чає, що у будь-якому випадку її зареє-
струють як юридичну особу. Момент 
реєстрації у цьому випадку не є тим 
юридичним фактом, що вказує на мо-
мент набуття цивільної дієздатності 
професійною спілкою, таким юридич-
ним фактом необхідно вважати при-
йняття статуту, з яким законодавець 
пов’язує набуття прав юридичної особи 
профспілкою.

Як  стверджують  Т. Г. Яцків  та 
Л. Л. Тарасенко, «коли у профспілки 
немає потреби отримувати статус юри-
дичної особи, вона може не проходити 
подальшу процедуру державної реє-
страції як юридичної особи, а лише ле-
галізуватися. Свідоцтво про легалізацію 
професійної спілки буде свідченням 
законної діяльності профспілки, вона 
матиме усі права та гарантії, які передба-
чені для профспілок, у тому числі пра-
во брати участь у колективних перего-
ворах, укладати колективні договори і 
контролювати їх виконання, здійсню-
вати контроль за безпекою праці, нада-
вати дозвіл на звільнення працівників у 
порядку, передбаченому Кодексом за-
конів про працю тощо. Якщо профе-
сійна спілка має намір відкривати ра-
хунки у банку, користуватися печаткою 

тощо, вона повинна бути зареєстрована 
як юридична особа» [14]. Н. Д. Геть-
манцева та І. Г. Козуб зазначають, що 
«легалізація профспілки має визначаль-
не значення для її цивільної право-
суб’єктності», що повністю відповідає 
ст. 7 Конвенції Міжнародної організації 
праці «Про свободу асоціації і захист 
права на організацію» 1948 р. № 187 та 
ст. 36 Конституції України» [15, с. 121]. 

На нашу думку, доцільним є внесен-
ня змін до Закону України «Про профе-
сійні спілки, прaвa і гaрaнтії їхньої ді-
яльності», зокрема, положення про те, 
що для участі у цивільних відносинах 
профспілка може набувати статус юри-
дичної особи після державної реєстра-
ції, а з затвердженням статуту профе-
сійної спілки вона набуває трудової 
правосуб’єктності. Можливим є виок-
ремлення на законодавчому рівні двох 
типів профспілкових організацій та їх 
об’єднань: 1) тих, які мають статус 
суб’єкта цивільного права й отримують 
цивільну правосуб’єктність після прове-
дення процедури державної реєстрації; 
2) тих, які утворюються та здійснюють 
основну діяльність за межами цивільно-
го права, отримують трудову право-
суб’єктність після процедури затвер-
дження їх статуту та повідомлення про 
заснування.

Закон України «Про професійні 
спілки, прaвa і гaрaнтії їхньої діяльно-
сті» має комплексний характер, є ос-
новним документом, що визначає ста-
тус профспілок, в т. ч. як суб’єктів 
цивільного права. Проте значна части-
на правових норм, які містяться у ньому 
й інших спеціальних законах, визнача-
ють різний порядок створення як 
профспілкових, так і окремих видів 
громадських організацій, встановлю-
ють нерівний підхід до здійснення пра-
вомочностей по користуванню та воло-
дінню майном, наприклад, у Законі 
України «Про професійні спілки, прaвa 
і гaрaнтії їхньої діяльності», не було вра-
ховано особливості правового статусу 
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профспілок як учасників цивільних 
правовідносин. 

Необхідно також зазначити, що пи-
тання суб’єктів права власності на май-
но профспілкових організацій України 
залишається законодавчо не врегульо-
ваним. Федерація професійних спілок 
України є юридичною особою приват-
ного права, відповідно має майно (відо-
кремлене від майна її засновників), яке 
їй належить на праві приватної власно-
сті. Безпосередньо право власності 
профспілкових організацій як юридич-
них осіб закріплено Цивільним кодек-
сом України [6] та Господарським ко-
дексом України [16], Законом України 
«Про громадські об’єднання» [17], Зако-
ном України «Про професійні спілки, 
права і гарантії їхньої діяльності» [5]. 

Згідно із ст. 24 Закону України «Про 
громадські об’єднання» громадське 
об’єднання зі статусом юридичної осо-
би для виконання своєї статутної мети 
(цілей) має право володіти, користува-
тися і розпоряджатися коштами та ін-
шим майном, яке відповідно до закону 
передане такому громадському об’єднан-
ню його членами (учасниками) або дер-
жавою, набуте як членські внески, по-
жертвуване громадянами, підприємства-
ми, установами та організаціями, набуте 
в результаті підприємницької діяльності 
такого об’єднання, підприємницької ді-
яльності створених ним юридичних 
осіб (товариств, підприємств), а також 
майном, придбаним за рахунок власних 
коштів, тимчасово наданим у користу-
вання (крім розпорядження) чи на інших 
підставах, не заборонених законом.

Аналогічні норми містяться у ст. 34 
Закону України «Про професійні спіл-
ки, їх права та гарантії діяльності», якою 
передбачено право профспілок, їх 
об’єднань мати у власності кошти та 
інше майно, необхідне для здійснення 
їх статутної діяльності, у тому числі 
право власності на майно та кошти, 
придбані в результаті господарської ді-
яльності створених ними підприємств 

та організацій, визначено інші підстави 
виникнення права власності на майно 
та право розпоряджання ним [5]. 

Право власності профспілкової ор-
ганізації у суб’єктивному розумінні 
можна визначити як юридичну можли-
вість володіти, користуватися й розпо-
ряджатися належним їй майном на 
власний розсуд з метою досягнення 
статутної мети її створення та діяльно-
сті. Крім загальних меж здійснення пра-
ва власності (додержуватися моральних 
засад суспільства; не використовувати 
право власності на шкоду правам, сво-
бодам та гідності громадян, інтересам 
суспільства; не погіршувати екологічну 
ситуацію та природні якості землі), для 
профспілок як неприбуткових громад-
ських організацій характерні додаткові 
(спеціальні) обмеження здійснення пра-
ва власності (володіти, користуватися та 
розпоряджатися майном відповідно до 
статутних цілей; не використовувати 
майно виключно з метою отримання 
прибутку; при розпорядженні своїм май-
ном не розподіляти його між членами).

У теорії та практиці регулювання ді-
яльності профспілкових організацій за-
лишаються невирішеними наступні пи-
тання:

1) співвідношення Цивільного та 
Господарського кодексів і спеціального 
закону «Про професійні спілки, прaвa і 
гaрaнтії їхньої діяльності», що регулю-
ють діяльність профспілок, як учасника 
цивільних відносин, суб’єкта господа-
рювання, учасника відносин власності;

2) про можливість профспілкової 
організації здійснювати підприємницьку 
діяльність і реорганізацію профспілок 
як некомерційних об’єднань шляхом їх 
перетворення в комерційну організа-
цію — господарське товариство;

3) відсутність чітко розробленої кла-
сифікації некомерційних організацій, як 
наслідок — скорочення існуючих орга-
нізаційно-правових форм некомерцій-
них організацій шляхом встановлення 
узагальнених родових форм без враху-
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вання особливостей правового регулю-
вання профспілок як суб’єктів цивільно-
го права, учасників відносин власності.

Підвищення ефективності право-
суб’єктності профспілкових організа-
цій дозволить залучити додаткові поза-
бюджетні кошти, а наявність майна у 
профспілкових організацій — це не 
лише умова можливості профспілок 
перебувати в якості суб’єкта цивільного 
права, тобто, учасника відносин майно-
вого обороту, а й загальна умова право-
суб’єктності первинної профспілкової 
організації, в тому числі і в сфері відно-
син, що становлять предмет галузі тру-
дового права. Без наявності відповідно-
го майнового комплексу вирішення тих 
завдань і виконання тих функцій, зара-
ди яких, власне, і існують професійні 
спілки, істотно ускладнено.  Саме 
участь профспілкових організацій у 
майнових відносинах багато у чому 
сприяє створенню оптимальних умов 
для виконання профспілками своїх ос-
новних суспільно-корисних функцій у 
сфері соціального партнерства.

Підхід, що відмежовує профспілки 
як некомерційної організації у системі 
юридичних осіб, в першу чергу, в залеж-
ності від основної мети їх діяльності, пе-
редбачає вироблення критеріїв співвід-
ношення основної та іншої, в тому числі, 
господарської діяльності, некомерційної 
організації. Проте до теперішнього часу 
прийнятних критеріїв не вироблено ні у 
цивілістичній доктрині, ні в законодав-
стві, а їх відсутність тягне непрацездат-
ність всього підходу у цілому. 

 Також відповідно до положень За-
кону України «Про професійні спілки, 
їх права та гарантії діяльності», їх об’єд-
нання (асоціації), первинні профспіл-
кові організації, що набули права юри-
дичної особи, є власниками майна, в 
т.ч. коштів, необхідних для виконання 

своїх статутних цілей і завдань, володі-
ють і користуються переданим їм в 
установленому порядку в їх господар-
ське відання іншим майном. З цієї нор-
ми випливає, що майно у профспілко-
вих організацій може перебувати як на 
праві власності, так і на праві господар-
ського відання. При цьому спеціальни 
Законом не визначаються ні суб’єкти, які 
мають право передавати знаходиться в їх 
власності майно в господарське відання 
профспілкових організацій, ні підстави 
такої передачі, ні її порядок. Це поло-
ження не відповідає правилам ЦКУ та не 
надає визначення правового режиму 
майна, належного профспілкам.

Цивільно-правовий статус проф-
спілкових організацій на сучасному ета-
пі на законодавчому рівні не визначено. 
З одного боку, профспілки — це осо-
бливі громадські об’єднання, засновані 
на принципах добровільності, рівно-
правності, самоврядування та законно-
сті, вільні у визначенні своєї внутріш-
ньої структури, цілей, форм і методів 
діяльності. З іншого — це некомерційні 
юридичні особи з корпоративним ти-
пом побудови, який передбачає виник-
нення між ними і їх засновниками (чле-
нами) певних відносин, властивих всім 
подібним організаціям, наявність певної 
структури органів управління та ін.

У перспективі регламентація цивіль-
но-правового статусу профспілок  по-
винна стати більш ефективною, що ви-
ключило б передумови для зловживань і 
спірних ситуацій, пов’язаних з нечіткістю 
окремих нормативних приписів і відсут-
ністю їх логічного зв’язку з іншими зако-
нодавчими положеннями. Законодавче 
закріплення цивільно-правового статусу 
профспілок сприятиме створенню необ-
хідних умов для здійснення професійни-
ми спілками своєї основної діяльності в 
сфері соціального партнерства.
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