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Вивчення профспілкового руху

ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОНФЕРЕНЦІЮ «ІСТОРІЯ ЗАРОДЖЕННЯ І РОЗВИТОК 
ПРОФСПІЛКОВОГО РУХУ В УКРАЇНІ»

INFORMATION ABOUT THE CONFERENCE «HISTORY OF THE ORIGIN AND 
DEVELOPMENT OF TRADE UNION MOVEMENT IN UKRAINE»

9 листопада 2017 р. у Львові відбулась міжнародна науково-прак-
тична конференція «Історія зародження і розвиток профспілкового 
руху в Україні» (з нагоди 200-річчя створення першої профспілко-
вої організації на українських землях). Її організаторами виступи-
ли Федерація профспілок України, об’єднання профспілок Львівської 
області, Львівський національний університет ім. Івана Франка, 
Інститут історії НАН України, Академія праці, соціальних відносин  
і туризму, Дансько-Український проект.

Учасники конференції дискутували щодо різних аспектів істо-
рії виникнення профспілкового руху в Україні, обговорювали проблеми  
сучасного профспілкового руху та перспективи його розвитку. 

Конференція викликала зацікавленість у найближчих країн-сусі-
дів: Білорусі, Молдови, Польщі і Чехії, представники яких взяли актив-
ну участь у роботі конференції. І це важливо ще й тому, що професій-
ні спілки, які виникли та розвивалися на українських землях, входять 
до числа найбільш ранніх професійних організацій Європи і стали про-
образом для створення професійних організацій на землях багатьох 
сучасних європейських країн та у Російській імперії. Зокрема, на схід-
них, центральних і південних землях України у ХІХ–ХХ ст. широко роз-
вивався профспілковий рух, який пройшов випробування революціями, 
війнами та повоєнним часом відбудови країни.

Видано збірку матеріалів конференції. Пропонуємо увазі наших 
читачів вибрані матеріали учасників конференції. 

------------------------------

On November 9, 2017, an international academic and practical 
conference «History of the origin and development of the trade union 
movement in Ukraine» took place in Lviv on the occasion of the 200th 
anniversary of the creation of the first trade union organization on 
Ukrainian lands. Its organizers were the Federation of Trade Unions 
of Ukraine, the Association of Trade Unions of Lviv Oblast, Ivan Franko 
Lviv National University, Institute of History of the National Academy of 
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Виникнення профспілкового руху в Україні ще у XVIII ст. є підтвердженням того, що ми маємо 
глибокі демократичні традиції і витоки, які повинні бути покладені у розбудову громадського 
суспільства на нинішньому етапі державотворення. Існування профспілкового руху в країні – це ознака 

Sciences of Ukraine, Academy of Labour, Social Relations and Tourism, 
Danish-Ukrainian Project.

Participants of the conferrence discussed various aspects of the 
history of the trade union movement in Ukraine, as well as the problems of 
the modern trade union movement and the prospects for its development.

The conference raised interest in the nearest neighboring countries: 
Belarus, Moldova, Poland and the Czech Republic, whose representatives 
took an active part in the work of the conference. And this is also 
important because professional unions that have emerged and developed 
on the Ukrainian lands are among the earliest professional organizations 
in Europe and have become a prototype for the creation of professional 
organizations on the lands of many modern European countries and in 
the Russian Empire. In particular, in the eastern, central and southern 
lands of Ukraine in the nineteenth and twentieth centuries. The trade 
union movement, which was tested by the revolutions, wars and post-war 
reconstruction of the country, was widely developed.

A collection of conference materials was published. We offer to 
the attention of our readers the selected materials of the conference 
participants.


