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Аналіз історичних передумов зародження й роз-
витку профспілкового руху, реальних умов іс-

нування приводить до висновку, що основними при-
чинами діяльності профспілок стали законодавчі ре-
форми Австрійської, згодом Австро-Угорської 
імперії на тлі роз витку промисловості, кількісного 
зростання робітників та поглиблення їх фахової спе-
ціалізації за обставин відсутності елементарних основ 
техніки безпеки на виробництві, важких побутових 
умов, які перетворювали робітників на найменш за-
хищену верству населення.

Методологічну основу нашого дослідження скла-
дають принципи історизму, наукового та об’єктивного 
підходу до вивчення теми, які передбачають 
з’ясування умов виникнення, розвитку подій, вста-
новлення їх причинно-наслідкового зв’язку.

Наукова новизна дослідження полягає у спробі 
комплексного висвітлення процесу формування за-
конодавства на території Східної Галичини в дослі-
джуваний період на основі узагальнення доступної 
літератури та джерел. Одержаний результат фор-
мує якісно новий науковий і пізнавальний погляд на 
роль профспілкового руху в суспільно-політичному 
житті на західноукраїнських землях доби Австро-
Угорщини. 

Основна мета публікації — на основі об’єктивного, 
комплексного аналізу дослідити законодавство Схід-
ної Галичини, проаналізувати роль профспілок і ро-
бітничого руху в ХІХ — на початку ХХ ст. 

Серед робіт, присвячених цій тематиці, слід вио-
кремити праці таких істориків як Берест Р., Коноп-
ка М., Роман Н., де є часткова спроба подати істо-
рію профспілкового руху в якісно новому руслі по-
дій, які сколихнули світ своєю організованістю й 
результативністю.

Революційні події 1848—1849 рр., які увійшли в 
історію як «Весна народів», на землях Австрійської 
імперії суттєво прискорили демократизацію усіх 
верств суспільства. Завдяки цій події прийшло до ро-
бітників, ремісників, трударів міст усвідомлення сво-
го громадянського права на гідне життя у суспільстві 
й спонукало їх об’єднуватися за професійними озна-
ками задля захисту своїх інтересів під час роботи, за-
для отримання допомоги у складних робочих ситуа-
ціях. Діяти спільно, працювати у спілці з іншими, щоб 
захистити і допомогти — обумовило нове суспільне 
явище, що сьогодні має назву профспілка.

Виникнення професійних спілок Східної Галичи-
ни відбувалося в складних суспільних умовах. Це, © І. БЕРЕСТ, 2017
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насамперед, реальне становище держави, її зовніш-
ня та внутрішня політична ситуація, наявність чи 
відсутність правових актів, які регламентували б дії 
професійних об’єднань, крім того — революційні 
потрясіння. 

Отже, в 1848—1849 рр. в Австрійській імперії 
відбулася буржуазно-демократична революція, яка 
започаткувала австрійський конституціоналізм. З 
метою зниження суспільного напруження панівна 
верхівка в пошуках виходу з кризового становища 
проголосила 25 квітня 1848 р. парламентську кон-
ституцію для народів всієї імперії у формі Консти-
туційної Грамоти Австрійського цісарства. Прого-
лошений конституційний порядок та основні поло-
ження цісарського документа, на перший погляд, 
відкривали великі можливості для реального забез-
печення громадян держави декларованими демокра-
тичними правами та свободами [1, с. 65].

Проте вже 16 травня 1848 р. квітнева конститу-
ція втратила свою чинність і австрійська влада, щоб 
не впасти жертвою революційних виступів та змін, 
змушена була терміново вдатися до пошуку й ство-
рення нових демократичних актів. 

Згодом з’явилася нова конституція. 4 березня 
1849 р. в Австрії було встановлено конституційний 
лад на основі так званої «ойктройованої» («дарова-
ної») конституції, яку для народу розробив та по-
дав уряд (а не парламент!). Ця конституція тепер 
вже частково обмежувала владу монарха, розши-
рювала демократичні свободи, декларувала децен-
тралізацію як нову систему управління державою 
[1, с. 66]. Зважена політика австрійських правите-
лів, розуміння правового начала державного управ-
ління позитивно позначилися на подальшій долі ім-
перії. Як твердить відомий сучасний історик М. Ла-
зарович, проголошення конституційних свобод та 
проведення низки демократичних реформ мало ва-
гоме значення для розвитку суспільства. Особливої 
уваги заслуговує скасування кріпацтва, відтак лік-
відація панщини, скликання парламенту, проголо-
шення свободи слова, друку, віросповідання та ін. 
[7, с. 201—206].

Відомо, що в першій половині ХІХ ст. радикаль-
ні антиросійські настрої акумулювалися й підсилю-
валися в Королівстві Польському, яке перебувало під 
контролем та владою Росії, і, відповідно, вони позна-
чалися на ставленні поляків до галицьких русофілів. 

Австрійські політики у русофільстві також бачили 
приховану ідеологічну небезпеку. Вірогідно, що саме 
загроза російської експансії вплинула на те, що австрій-
ська влада у своїй політиці в Галичині надавала пере-
вагу полякам, а не українцям, оскільки якась їх части-
на опинилася в проросійському ідейному таборі.

Революція в Австрії не пройшла безболісно для 
панівних правлячих верств суспільства. Владні струк-
тури різними шляхами намагалася повернути старі 
порядки та недавні управлінські традиції, що викли-
кало нові хвилі народних революційних виступів, по-
встань і потрясінь. 

Наростання революційного напруження, особли-
во в Угорщині, призвело до несподіваного втручан-
ня царської Росії у внутрішні справи Австрії, яка 
тоді була володарем угорських земель. Вторгнення 
відбувалося під гаслом надання військової допомо-
ги австрійській владі у придушенні повстання та си-
ловому наведенні порядку тощо. У вересні 1849 р. 
російські війська придушили революційні виступи в 
Угорщині [5, с. 286].

У цій складній суспільно-політичній ситуації цар-
ська Росія тепер бачила Габсбурзьку Австрію своєю 
черговою жертвою. Частину земель Австрійської ім-
перії, подібно до поділів Речі Посполитої, при пер-
шій нагоді Росія прагнула відібрати і приєднати до 
своїх володінь. Йшлося насамперед про українські 
землі Східної Галичини, які російські політики вва-
жали незаконними в складі Австрії. 

Великоросійські стратеги чекали від місцевих ру-
софілів, москвофілів на галицьких землях ідейно-
політичної підтримки. Чималі сподівання поклада-
лися на діяльність громадських культурно-освітніх 
товариств, гуртків, релігійних осередків та інших за-
кладів, їх таємно фінансувала й підтримувала Росій-
ська держава. Але така політика російської влади 
викликала незадоволення, відтак і застереження ба-
гатьох правителів країн Європи.

Загалом можна зазначити, що у внутрішній полі-
тиці упродовж 1850—1860 рр. максимальні зусил-
ля австрійського уряду були скеровані на досягнен-
ня компромісу між населенням і правлячими колами 
складових частин Австрійської держави. Питання 
ускладнювалося тим, що Австрія була багатонаціо-
нальною державою з різними етнічними традиціями 
та звичаями, які під впливом революційних подій і 
національних ідей набули особливого значення. 
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Свідченням цього є ухвалена цісарським патен-
том від 29 червня 1850 р. «Крайова Конституція» 
для Галичини, яка проголошувала рівність польсько-
го і руського (українського) народів [1, с. 66].

З одного боку, революційні потрясіння, з іншого, 
реформи поволі ламали старі порядки й вікові сус-
пільні устої, відкривали нові шляхи для наступу. 
Створення різнопрофільних професійних товариств 
серед галицького робітництва, службовців та інтелі-
генції стало звичним явищем напередодні автономії 
Галичини.

26 листопада 1852 р. з’явився законодавчий акт 
під назвою «Цісарский патент з дня 26 Листопа-
да 1852» [12, c. 1109—1116]. Він з’явився із ве-
ликим запізненням, бо, як зазначив відомий львів-
ський історик Я. Грицак, перше робітниче стова-
ришування в Галичині було створено у Львові ще 
у 1817 р. [3, с. 1]. У цьому документі регламенто-
вані основні норми й вимоги до заснування та ді-
яльності різних стоваришувань-товариств на тери-
торії австрійської імперії. Кожне стоваришування 
повинно мати свій статут, органи управління та міс-
це реєстрації. У статуті прописували мету, місце 
знаходження, структуру правління, принципи іс-
нування, діяльності, умови звітності перед органа-
ми влади та ін.

Першим загальним комплексним нормативним 
державним актом, який мав стати регулятором робо-
ти промислово-виробничої галузі на землях Австрії, 
був Промисловий патент (закон), який цісар підпи-
сав 20 грудня 1859 року. Він вийшов під німецько-
мовною назвою «Kаiserl iches Patent vom 
20 Desember 1859, womit eine Gewerbeordnung für 
den garzen Umfang des Reicher, mit Ausnahme des 
venetianischen Venoaltungsgebietes und der Militаrgranze, 
erlassen, und vom 1 Mai 1860 angefangen in Wirksamreit 
gesetz wird» і, як свідчить завершальний напис, всту-
пив в дію 1 травня 1860 р. Перегляд й доповнення 
окремих статей Промислового закону відбулися 
15 лютого 1883 р. та 16 серпня 1907 р.

Низка положень законодавчого документа в за-
гальних нормах передбачала контроль за дотриман-
ням умов охорони праці. Зокрема, власники підпри-
ємств, де використовувалися парові машини чи інші 
парові рухомі механізми, повинні дбати про стоки за-
йвих вод; створювати незалежні умови праці для пра-
цівників, щоб унаслідок випарів ті не псували своє 

здоров’я. Передбачалася увага до роботи рухомих 
механізмів з метою безпечного використання тощо. 

Органи промислової влади повинні були постійно 
контролювати виконання положень з закону «аби 
само уладженє робітних просторів не грозило не-
безпекою для житя і здоровля робітників, що ма-
ють в них працювати» [8, с. 768].

У цісарському патенті 1859 р. зазначено, що для 
відкриття виробничого підприємства засновники ма-
ють подати органам влади відповідну документацію 
та пройти встановлену законом процедуру. Цікаво, 
що питання забезпечення умов праці і техніки без-
пеки в патенті мали загальне трактування. Лише в 
патенті 1907 р. вже були враховані технічні, пожеж-
ні та санітарні норми праці робітників. Усі спірні пи-
тання, які виникали на підприємстві, мали вирішу-
ватися у судовому порядку [8, с. 769]. 

Державний закон зобов’язував реєструвати това-
риства, затверджувати в державних органах їхні ста-
тути, кожного року ці об’єднання повинні були скла-
дати звіти про свою діяльність [6, с. 106].

Важливим щодо правової оцінки створення про-
фесійних спілок став «Закон про загальні права гро-
мадян». Згодом його доповнила низка державних 
законодавчих актів. Зокрема, «Закон про захист 
особистої свободи», який австрійський парламент 
прийняв 27 жовтня 1862 р. В законі зазначалося, 
що ув’язнення особи може відбутися лише відповід-
но до судового рішення. Громадянина не могли за-
тримати без дозволу судової влади на термін більше 
ніж 48 годин. 

Згідно із положеннями «Закону про захист до-
машнього права», обшук будинку силові чи кримі-
нальні структури могли провести лише за судовим 
рішенням або письмовим дозволом судової влади 
упродовж 24 годин після його отримання. 

«Закон про пресу» вступив у дію 17 грудня 1862 р. 
Він надавав права усім громадянам держави вида-
вати громадські, політичні, релігійні, виробничі, са-
тиричні газети, журнали та інші видання [1, c. 66—
67]. Завдяки дії даного закону члени професійних 
спілок Східної Галичини за короткий період зуміли 
заснувати 35 друкованих видань. В основному це 
були друковані органи товариств.

Новий етап у розвитку робітничого законодавства 
в Австрійській імперії пов’язаний з прийняттям Кон-
ституції 1867-го р. Обидві частини єдиної Австро-
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Угорської імперії — Австрія та Угорщина наділяли-
ся внутрішнім суверенітетом. Фактично Австрія 
змушена була погодитися на поступки угорцям. Та-
ким чином, Угорщина здобула територіальну, полі-
тичну й адміністративну автономію. Передусім було 
проведено територіальне розмежування по течії річ-
ки Лейти. Відроджена Угорська держава створила 
власний парламент, свій уряд, відповідальний перед 
членами парламенту, власну систему державної ад-
міністрації, суду, юстиції та інших інституцій. У груд-
ні 1867 р. угода набула конституційного оформлен-
ня [9, c. 381].

Конституція 1867 р. складалася з 69 статей. 
Структурно вона була сформована з низки окремих 
конституційних законів, присвячених певним галу-
зям суспільної діяльності. Наприклад, Закон про за-
гальні права громадян; про імперське представни-
цтво; про здійснення урядової влади; про встанов-
лення імперського суду; про судову владу тощо [4, 
c. 241]. Дія кожного з цих документів поширювала-
ся в усіх регіонах на мешканців імперії. 

Базовим серед низки конституційних законів був 
«Закон про загальні права громадян», ухвалений 
21 грудня 1867 р. Його дія поширювалася також на 
інші австрійські володіння і в тому числі на землі 
Східної Галичини. Фактично це була перша демо-
кратична конституція, яка запроваджувала низку 
реформ та змін у суспільно-політичному житті дер-
жави. Окремі пункти конституції безпосередньо 
стосувалися професійних спілок, формуючи право-
ве підгрунтя становленню і розвитку профспілково-
го руху [2, c. 9]. 

Згідно з положеннями законодавчого акту, було 
проголошено рівність усіх громадян Австро-
Угорської імперії перед законом (ст. 2), створення 
однакових можливостей обіймати державні посади 
(ст. 3), свобода переміщення та вибору місця про-
живання (ст. 4), недоторканність приватної влас-
ності (ст. 5—6), таємниця листування (ст. 10), пра-
во подавати петиції і прохання у відповідні органи 
влади (ст. 11), свобода слова й друку гарантувала 
кожному громадянину волю у висловленні думок в 
усній та письмовій формі, у пресі тощо (ст. 13). 

Крім цього, скасовувалася цензура, проголошу-
валася свобода совісті і віросповідання, але за умо-
ви, що релігійні погляди не завдаватимуть шкоди 
державним обов’язкам громадян. Зазначалося та-

кож, що усі австрійські піддані мають право свобо-
ди вибору професії та здобуття фахової освіти [11, 
c. 374—375].

Окремої уваги заслуговує стаття 12 основного за-
кону, яка надавала громадянам законне право на про-
ведення санкціонованих зборів, мітингів, демонстра-
цій, а також дозволяла засновувати на різних галу-
зевих виробництвах професійні об’єднання. 

Низка інших статей Конституції знімала «цензор-
не вето», яке існувало у видавничій та поліграфічній 
справі [2, c. 9]. Відтак громадяни отримали можли-
вість відкритого вираження власних думок, викорис-
товуючи друковане слово. 

«Законом про загальні права населення» та окре-
мою постановою центрального уряду від 21 грудня 
1867 р. (ст. 19) було визнано рівні права усіх наро-
дів імперії, право кожного народу зберігати і плека-
ти свою рідну мову, національні звичаї, традиції й об-
ряди, релігійні вірування. Засвідчувалося визнання 
державою рівноправності всіх крайових (національ-
них) мов у сільських, міських, державних, приватних 
школах, державних установах, культурно-освітніх за-
кладах, а також у громадському житті [11, c. 376].

Норми основного державного «Закону про за-
гальні права громадян» 1867 р. заклали фундамен-
тальну правову та мотиваційну основу для подаль-
шого формування у Галичині українських громадсько-
політичних інституцій, зокрема таких, як 
національні україномовні видання та українські по-
літичні партії, які були дотичними до профспілкових 
організацій. 

Як бачимо, характерним для австрійських зако-
нів 60-х років XIX ст. є широке декларування де-
мократичних прав. Ще раз наголосимо на проголо-
шення свободи зборів та організації політичних і гро-
мадських об’єднань. 

За новим законом була чітко прописана проце-
дура заснування робітничого професійного товари-
ства. Передусім необхідно підготувати, обговорити 
на загальних зборах та затвердити статут організа-
ції. У статуті обов’язково вказати мету заснування 
та діяльності товариства, засоби існування, струк-
туру й органи управління, місце перебування, спо-
сіб вирішення спірних питань, умови розпуску тощо. 
За новими вимогами на затвердження у намісни-
цтво, крім заяви ініціативної групи, подавали аж 
5 примірників статуту.
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У випадку неузгодження з намісництвом питання 
про відкриття товариства ініціатори мали право упро-
довж наступних 60 днів апелювати до Міністерства 
внутрішніх справ. 

Загалом державна влада лояльно ставилася до 
професійних спілок, кас взаємодопомоги, кас хво-
рих, братських кас як доброчинних соціальних струк-
тур, які були покликані підтримувати хворих, неміч-
них, скалічених, убогих членів суспільства. 

Для скликання зборів громадськості чи мітингів 
потрібно було за три дні попередити найвищу кра-
йову владу у письмовій формі, зазначивши у заяві 
мету, місце, час проведення заходу та його трива-
лість. Крайова управа видавала письмовий дозвіл на 
проведення таких заходів. За порушення державно-
го законодавства використовували кримінальні стат-
ті кодексу, які передбачали арешт до шести тижнів 
або грошове стягнення.

Нове законодавство також встановлювало поря-
док створення нових видань. Для цього у крайовий 
уряд потрібно подати обґрунтовану мету заснуван-
ня видання, прізвище відповідального редактора та 
місце друку. Було обумовлено, що кожен видавець 
зобов’язаний надсилати своє періодичне видання в 
органи державної безпеки краю не пізніше ніж за 
24 години до його виходу у світ. Щоправда, влада 
мала право конфіскувати окремі статті або випуски 
газет на основі ідейно-політичних, кримінальних та 
інших мотивів.

Окремий закон від 15 жовтня 1868 р. уточнював 
порядок роботи преси. З одного боку, він розширю-
вав права видавців та видавництв, а з іншого — по-
силював контроль за ними. 

Закон «Про коаліції та коаліційне право» від 
7 квітня 1870 p. дозволяв робітникам організовува-
ти та проводити страйки, якщо їх належно підготов-
лено й вмотивовано. Відкривався шлях до організа-
ції та проведення легальних страйків. Закон дозво-
ляв створювати спілки, в яких робітники з 
робо тодавцями могли б вирішувати професійні й 
економічні питання. 

У багатьох випадках законодавство доповнювали 
гірничо-поліцейські приписи. Наприклад, документ 
для безпечного буріння на нафтових промислах 
(Przepisy gorniczo-policyjne dla wiercen na terenach 
oleju skalnego (ropy) w Galicyi), який видали 9 лип-
ня 1898 р. під № 87. За його умовами кожного ро-

бітника перед початком бурових робіт майстри ін-
формували про можливий вибух газу чи нафти, озна-
йомлювали з правилами безпеки [13, s. 257]. 

Подібно до інших товариств свою роботу вони ор-
ганізували на основі статутів, що їх затверджували 
органи влади. Діяльність спілок перебувала під по-
стійним контролем відповідних органів та силових 
структур. Зазвичай у полі зору таких об’єднань були 
соціально-економічні й культурно-освітні проблеми, 
але іноді піднімались складні питання політики, ре-
лігії, національного відродження [1, c. 78—79].

Отже, професійні спілки стали новим суспільним 
явищем, яке було покликане виступити на захист 
економічних інтересів трудящих мас в нових полі-
тичних та соціально-економічних умовах розвитку 
держави. Поштовхом для дієвого формування за-
конодавчої бази, і в тому числі професійних спілок, 
стали результати буржуазно-демократичної рево-
люції, реформи та законодавчі акти уряду і прави-
телів, у яких простежується поступова зміна векто-
ра державної політики в бік демократичного онов-
лення суспільства. 

Упродовж другої половини ХІХ — початку 
ХХ ст. державна влада не зуміла створити окремо-
го профспілкового законодавства і воно змушене 
було формуватися та еволюціонувати в надрах різ-
них законодавчих нормативно-правових актів, які 
поступово розвивалися й удосконалювалися під тис-
ком реалій, проблем і вимог загального суспільного 
розвитку. 
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LEGISLATIVE BASIS FOR FORMATION  
AND DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL 
MOVEMENT IN THE EAST GALICIA  
OF THE SECOND HALF OF THE XIX — 
BEGINNING OF THE XX CENTURY
The author analyzes the legal framework of the Austrian Em-
pire, whose liberalization has contributed to the emergence and 
active participation of trade unions. The article uses material 
that proves that trade unions have become a new social phe-
nomenon, which was called to stand up for the economic inter-
ests of the working masses in the new political and socio-eco-
nomic conditions of the state’s development. The author em-
phasizes that during the second half of the ХІХ and early 
ХХ centuries the state authorities failed to create separate 
trade union legislation and it was forced to form and evolve in 
the depths of various legislative acts.
Keywords: revolution, trade union, law, constitution, workers.

Игор Бэрэст

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА 
ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ 
ПРОФСОЮЗНОГО ДВИЖЕНИЯ  
В ВОСТОЧНОЙ ГАЛИЧИНЕ  
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХІХ —  
НАЧАЛА ХХ ВЕКА
Автор анализирует законодательную базу Австрийской 
империи, либерализация которой посодействовала появ-
лению и активной деятельности профсоюзов. В статье ис-
пользованный материал, который доказывает, что про-
фессиональные союзы стали новым общественным явле-
нием, которое было призвано выступить на защиту эконо-
мических интересов трудящихся масс в новых политиче-
ских и социально-экономических условиях развития 
государства. Автор отмечает, что на протяжении второй 
половины ХІХ — начала ХХ ст. государственная власть 
не сумела создать отдельного профсоюзного законода-
тельства и оно вынуждено было формироваться и эволю-
ционировать в недрах разных законодательных нор-
мативно-правовых актов.
Ключевые слова: «Весна народов», профсоюз, закон, 
конституция, рабочие.


