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СК Украины установлены некоторые
ограничения на право одного из супругов
получать содержание от другого, несмотря на
факт нахождения их в браке. Пункт 5 ст. 75 СК
Украины гласит  о том,  что права на
содержание не имеет тот из супругов, который
недостойно вел себя в брачных отношениях, а
также тот, который стал нетрудоспособным в
связи с совершением им преднамеренного
преступления, если это установлено судом. Как
отмечает М.В. Антокольская ,  «специфика
ответственности сторон алиментных обязате-
льств заключается и в том, что ответственность
здесь часто применяется не к обязанному лицу,
виновному в неисполнении своей обязан-
ности, а к управомоченному за недостойное
поведение  или совершение  какого-либо
правонарушения» [10, 128].
Некоторыми особенностями отличается

польское законодательство в регулировании
вопросов взаимного содержания супругов.
Согласно ст . 27 Семейного и опекунского
Кодекса Республики Польша (далее – КСО РП)
супруги обязаны, каждый по мере своих сил и
возможностей заработка,  а  также  своих

имущественных возможностей, участвовать в
удовлетворении потребностей семьи, основан-
ной ими вследствие их брачного союза [11].
Отсюда следует, что каждый из супругов несет
обязанность содержания другого супруга. При
наличии у супругов общего имущества каждый
из  них имеет право на участие в доходах,
получаемых от  общего имущества. В этих
условиях алиментные претензии возникают,
когда доля  одного супруга  не  равна доле
другого или когда , несмотря  на равные
размеры доходов, другой супруг вследствие
получения иных доходов находится в лучшем
материальном положении.
Подводя итог сказанному, необходимо

отметить,  что брачно-семейное законода-
тельство Республики Беларусь требует
серьезной доработки в области определения
критериев нуждаемости и нетрудоспособности
супругов при решении вопроса о взыскании
алиментов. В законодательстве необходимо
предусмотреть дополнительные основания
возникновения  права  на  содержание  у
трудоспособного супруга.
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СВОБОДА ОБ’ЄДНАННЯ ТА ВИЗНАННЯ ПРАВА НА ВЕДЕННЯ
КОЛЕКТИВНИХ ПЕРЕГОВОРІВ У ТРУДОВОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ

УКРАЇНИ 1990-2000 РР.
В останнє десятиліття ХХ століття трудове

законодавство України зазнало інтенсивної
трансформації, зумовленої низкою соціально-
економічних причин. Однією із головних було
роздержавлення економіки,  перехід від
адміністративно-командної системи плану-
вання  економічного розвитку країни до
ринкових засад.  Потреба  вдосконалення
правового регулювання трудових відносин
змусила уважніше поставитися до міжнарод-
ного досвіду. Дослідженням питань удоско-
налення трудового законодавства з точки зору

наближення до міжнародних норм у сфері
праці займалися: І. Кісєльов [1], М. Грекова,[2]
Г. Чанишева [3], І. Бураковський [4], В. Пузир-
ний, М. Мужикова [5], Л. Семиног, В. Пого-
рілко [6] та інші.
Міжнародний досвід знайшов своє

відображення в актах Міжнародної організації
праці  (далі  – МОП), став орієнтиром у
вдосконаленні  трудового законодавства .
Важливим етапом в утвердженні міжнародних
норм праці стало прийняття Генеральною
конференцією МОП Декларації «Про
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основоположні принципи та права у сфері
праці» 18 червня  1998 рoку.  В Декларації
підкреслюється, що «всі країни-члени мають
зобов’язання, що випливають вже з самого
факту їхнього членства в Організації,
дотримуватися ,  сприяти застосуванню та
втілювати у життя добросовісно відповідно до
Статуту принципи, що стосуються основопо-
ложних прав незалежно від того,  чи були
ратифіковані відповідні конвенції, а саме:
а) принцип свободи об’єднання та визнання
права на ведення колективних переговорів;
б) принцип скасування усіх форм примусової
чи обов’язкової праці; в) принцип реальної
заборони дитячої праці ; г) принцип
недопущення дискримінації в галузі праці та
занять»[7]. Перелічені  принципи дістали
розвитку у спеціальних конвенціях МОП. Один
із них – це принцип свободи об’єднання та
реального визнання права на ведення колек-
тивних переговорів, розвиток положень якого
дістав свого закріплення у національному
законодавстві України і період 1990-2000 років.
Нормативна реалізація вказаного принципу

здійснена через прийняття МОП Конвенції
№ 87 «Про свободу асоціації та захист права
на організацію» і  Конвенції №  98 «Про
застосування принципів права на організацію
та ведення колективних переговорів».
Конвенція № 87 «Про свободу асоціації та

захист права на організацію» прийнята МОП
9 липня 1948 року, ратифікована Українською
РСР 14 вересня 1956 року. В ній зазначено, що
працівники та роботодавці, без якої б то не
було різниці мають право створювати на свій
вибір організації без  попереднього на  те
дозволу,  а  також  право вступати в такі
організації. Державна влада утримується від
будь-якого втручання, здатного обмежити це
право або перешкодити його законному
здійсненню. Організації працівників та
роботодавців не підлягають розпускові або
тимчасовій забороні в адміністративному
порядку.  Ці організації мають право
створювати федерації та конфедерації, а також
право приєднуватись до них, і кожна така
організація має право вступати до міжнародних
організацій працівників та роботодавців.
Конвенція  також  покладає обов’язок на
кожного члена  МОП, для кого Конвенція
набула  чинності,  вжити всіх потрібних і
відповідних заходів,  щоб гарантувати
працівникам і роботодавцям вільне здійснення
права на організацію [8].
В українському трудовому праві норми

Конвенції отримали закріплення  у низці
законодавчих актів. Право на об’єднання
працівників в Україні  регламентується
Конституцією України, Главою XVI Кодексу
законів про працю України (далі  – КЗпП),
Законом України «Про професійні спілки, їх
права  та  гарантії діяльності» та  деякими
іншими нормативно-правовим актами.

Загальні положення щодо свободи асоціацій в
Україні містяться  в Законі  України «Про
об’єднання  громадян», який є актом
конституційного права.
В 1996 році прийнято Конституцію України,

частиною 3 ст .  36 на  найвищому законо-
давчому рівні закріпила право громадян на
участь у професійних спілках з метою захисту
своїх трудових і соціально-економічних прав
та інтересів[9].
Конституційне  право працівників на

свободу асоціації отримало розвиток в нормах
Глави XVI КЗпП. З метою наближення
правового регулювання трудових відносин до
вимог часу в 1991 році було прийнято Закон
Української РСР «Про внесення  змін і
доповнень до Кодексу законів про працю
Української РСР при переході республіки до
ринкової економіки» Цим Законом КЗпП було
доповнено статтею 8-1 «Співвідношення
міжнародних договорів про працю і законо-
давства Української РСР» такого змісту: «Якщо
міжнародним договором або міжнародною
угодою, в яких бере участь Українська РСР,
встановлено інші правила, ніж ті, що їх містить
законодавство Української РСР про працю, то
застосовуються  правила  міжнародного
договору або міжнародної угоди» [10]. Вперше
в національному трудовому праві  було
визнано пріоритет міжнародних норм праці
над національним законодавством.
У зв’язку із  набранням чинності новим

Законом України «Про професійні спілки, їх
права та гарантії діяльності» було прийнято
Закон України «Про внесення змін до Кодексу
законів про працю України», які відобразили
нові  положення спеціального Закону в
кодифікованому акті [11]. Принцип свободи
асоціацій має вияв у праві  профспілок на
створення об’єднань за галузевою, територі-
альною або іншою ознакою. Профспілки, які
бажають створити об’єднання профспілок,
укладають відповідну угоду та затверджують
статут (положення) об’єднання [12].
Для забезпечення  паритету прав

працівників і роботодавців принцип свободи
асоціацій також поширюється і на останніх.
Таке право окрім Конституції закріплено в
Законі України «Про організації роботодавців»,
проект якого було внесено на  розгляд
Верховної Ради України 18 березня 1999 році,
а схвалення відбулося 24 травня 2001 року. Цей
Закон визначає правові, соціальні, економічні,
організаційні засади створення та функціо-
нування організацій роботодавців, форми та
напрями їх діяльності, а також принципи їх
взаємодії з органами державної влади та
органами місцевого самоврядування, професій-
ними спілками, їх об’єднаннями,  іншими
об’єднаннями громадян. В зарубіжних право-
вих системах такі організації інкше назвають
«профспілками роботодавців» [1].
Вказаний Закон спрямований на підви-

щення ролі організацій роботодавців та їх
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об’єднань у соціально-трудових відносинах і
на реалізацію економічної політики в державі,
вдосконалення системи соціального партнер-
ства. Роботодавці мають право на  свободу
об’єднання в організації роботодавців для
здійснення і захисту своїх прав та задоволення
соціальних, економічних та інших законних
інтересів на основі вільного волевиявлення без
будь-якого попереднього дозволу Статтею 1
Закону організацію роботодавців визначено як
громадську неприбуткову організацію, яка
об’єднує роботодавців на засадах добровіль-
ності  та рівноправності з метою представ-
ництва і захисту їх прав та інтересів. Законом
дозволяється  організаціям роботодавців
створювати об’єднання організацій. Рішення
про заснування об’єднання  організацій
роботодавців приймається установчим з’їздом
(конференцією) роботодавців, що оформля-
ється  протоколом.  Основні  завдання
організацій роботодавців та їх об’єднань також
визначаються Законом, серед яких, зокрема,
забезпечення  представництва  та захист
законних інтересів і  прав роботодавців у
відносинах з  органами державної влади,
органами влади Автономної Республіки Крим
та органами місцевого самоврядування ,
професійними спілками, їх об’єднаннями та
іншими організаціями найманих працівників,
іншими об’єднаннями громадян. Забороня-
ється будь-яке втручання у статутну діяльність
організацій роботодавців та їх об’єднань з боку
органів державної влади,  органів влади
Автономної Республіки Крим та  органів
місцевого самоврядування ,  професійних
спілок, їх об’єднань,  інших організацій
найманих працівників, політичних партій та
інших об’єднань громадян, крім випадків,
передбачених законом. [13].
Проект нового Трудового кодексу України

вперше пропонує легальне  закріплення
загальних засад трудового права, серед яких
забезпечення права працівників на свободу
об’єднання для захисту своїх прав та інтересів.
Стаття 21 проекту ТК пропонує закріпити
право працівників на об’єднання в професійні
спілки та на участь у веденні колективних
переговорів [14].
Положення  Конвенції «Про свободу

асоціації та захист  права на  організацію»
докладніше розкривається в Конвенції «Про
застосування принципів права на організацію
та  ведення колективних переговорів», яка
прийнята 1 липня 1949 року і ратифікована
Українською РСР 14 вересня 1956 року.
Відповідно до п.  1 Конвенції працівники
користуються належним захистом проти будь-
яких дискримінаційних дій, спрямованих на

обмеження свободи об’єднання в галузі праці.
Ст. 2 Конвенції встановлює, що організації
працівників і  роботодавців користуються
належним захистом проти будь-яких актів
втручання з боку їх агентів або членів. Зокрема,
як втручання розглядаються дії, що мають за
свою мету сприяти заснуванню організації
працівників під пануванням чи владою
роботодавців або підтримувати організації
працівників шляхом фінансування або іншим
шляхом з метою поставити такі організації під
контроль роботодавців або організацій
роботодавців.  Стаття  4 Конвенції «Про
застосування принципів права на організацію
і  на  ведення  колективних переговорів»
покладає на країн-учасниць цієї Конвенції
обов’язок вживати заходів з метою заохочення
і  сприяння  повному розвиткові  й
використанню процедури ведення переговорів
на добровільних засадах між підприємцями чи
організаціями підприємців, з одного боку, та
організаціями трудівників, з другого боку, з
метою регулювання  умов праці шляхом
укладення колективних договорів[15].
Правове регулювання ведення колективних

переговорів в Україні  здійснюється КЗпП
України, Законом України «Про колективні
договори і угоди» від 1 липня 1993 року.
Стаття 14 чинного КЗпП України визначає,

що укладенню колективного договору
передують колективні переговори. В питаннях
строків,  порядку ведення  переговорів,
вирішення розбіжностей, що виникають під час
їх ведення, порядку розробки, укладення та
внесення змін і доповнень до колективного
договору Кодекс відсилає до норм
спеціального Закону.  Так,  ст.  10 Закону
України «Про колективні договри і угоди»
визначає право кожної із сторін на ведення
колективних переговорів,  які  передують
укладенню колективного договору [16].
Проект ТК знову ж таки серед основних засад
регулювання  трудових відносин в Україні
виокремлює принцип сприяння веденню
колективних переговорів з метою укладання
колективних договорів і  угод.  Право
працівників на участь у веденні колективних
переговрів гарантується ст. 21 проекту. Право
на ведення колективних переговорів з метою
укладання колективних договорів чи угод
відповідно до ст. 26 проекту ТК має також і
роботодавець [14].
Отже ,  право на  ведення  колективних

переговорів є реальним правом сторін
трудових правовідносин, яке отримало свій
розвиток у національному трудовому
законодавстві наприкінці ХХ століття.
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КОМУНІКАЦІЙНИЙ АСПЕКТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО
ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Постановка проблеми у загальному вигляді
та  її зв’язок із  важливими науковими та
практичними завданнями. Успішність будь-
якого підприємства залежить від його
ресурсного забезпечення, наявності сучасних
технологій, можливості розширення збуту
готової продукції чи послуг.  Серед цих
факторів доцільно виокремити рівень
інтелектуального потенціалу підприємства.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в

яких започатковано розв’язання даної
проблематики. Питання  інтелектуального
капіталу почали досліджувати у 90-х роках ХХ
ст . вчені  США.  Серед українських вчених
відомими дослідниками з питань інтелек-
туального капіталу є О.Ф .  Морозов,
В.Д.Базилевич, В.В.Ільїн.  Усі  дослідники
визначають ключову роль інформаційного
обміну у розвитку інтелектуального капіталу
проте  не  висвітлюють проблему його
комунікаційного аспекту.
Постановка завдання:
дослідити вплив комунікацій на ефек-

тивність управління інтелектуальним капі-
талом підприємства.
Виклад основного матеріалу дослідження і

перспективи подальших розробок у цьому
напрямку.
Усі етапи створення  та  використання

інтелектуального капіталу пов’язані з обігом
інформації,  яка  є об’єктом збирання  і
накопичення і врешті-решт стає основою для
отримання  нових знань.  Рівень розвитку
системи комунікацій підприємства впливає на
загальну ефективність його діяльності , а

особливо в частині  управління інтелекту-
альним капіталом.
Сьогодні практично будь-яку інформацію

можна  записати, а  потім її відтворити у
потрібний момент. Текстова, відеоінформація,
службова  документація , записи ділових
переговорів,  телеконференції може  бути
предметом так званої відкладної комунікації,
коли розрив у часі між автором повідомлення
та його отримувачем може бути тривалим. З
одного боку, це дуже зручно, однак, як і кожне
явище, відкладна комунікація має негативні
особливості.
Усвідомлення того, що інформація може

бути скільки завгодно разів відтворена ,
призводить до того,  що її сутність не
оцінюється об’єктивно, а  її цінність
розосерджеється в часі . Це  означає, що
отримувач не  вдумується в одержану
інформацію і не запам’ятовує її, тобто не зможе
її потім використовувати у вільному режимі
спілкування. Це особливо небезпечно під час
навчання персоналу. Документ, який можна
скопіювати, не обов’язково читати, а отже,
запам’ятовувати.  Враховуючи величезні
масиви інформації, з якою працюють люди не
є негативним явищем, однак важлива сутнісна
інформація може бути неправильно оцінена і
в результаті загубитись у масиві малозначущих
документів.
Другою проблемою відкладених кому-

нікацій є те, що отримувач, знаючи, що він у
разі потреби зможе ще раз переглянути чи
прослухати отримане  повідомлення ,  не
налаштовується на уважне сприйняття, а отже,


