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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Суспільні відносини постійно змінюються, 

реагуючи на сучасні виклики та проблеми, а право розвивається та 

вдосконалюється разом із ними. Однак законодавче регулювання неможливо 

змінювати із такою ж швидкістю, саме тому воно повинно відповідати певній 

єдиній меті, розкриватись із зміною відносин з нового боку та відповідати 

загальному поняттю того явища, яке правовий припис регулює, і правовим 

принципам. Водночас стверджувати про належність законодавчого 

регулювання, його ефективність неможливо, коли не визначено 

основоположні поняття, а отже, й незрозумілою є мета, напрям розвитку і 

проблемні моменти. 

Єдиним законодавчим актом, що встановлює існування гарантійних 

виплат, є Кодекс законів про працю, що прийнятий ще у 1971 році. 

Незважаючи на численні зміни до нього, спосіб регулювання ним трудових та 

пов’язаних із ними відносин залишається таким же, як і при створенні. Отже, 

його відповідність сучасним трудовим реаліям та потребам з кожним роком 

все зменшується, що, в свою чергу, створює необхідність кардинальних змін 

правового регулювання. Відповідно, для належного законодавчого 

забезпечення правового регулювання потрібно спершу дослідити та визначити 

на теоретичному рівні усі найбільш важливі моменти щодо гарантійних 

виплат. Головним чином, це стосується поняття, сутності та особливостей, що 

допоможуть виявити суспільні відносини, межі необхідного регулювання та 

встановити єдиний механізм їх реалізації. 

Гарантійні виплати можуть різнитись залежно від мети, залежати чи не 

залежати від волі суб’єкта трудового права, встановлюватись на примусових 

чи добровільних засадах. Усі їх особливості сьогодні існують відокремлено, 

що не дозволяє говорити про існування досконалого механізму. Водночас 

неможливо вирішити складну проблему, досліджуючи лише один її аспект. 

Необхідним є комплексне рішення, що допоможе як сформувати єдине 

розуміння гарантійних виплат, так і встановити точні способи і методи їх 

правового регулювання через дослідження елементів сутності. Такі дії 

дозволять розвиватись як суспільним відносинам щодо гарантійних виплат 

вільно та природно, так і гармонійно змінювати законодавче забезпечення, що 

не буде викликати супротиву роботодавців. 

Теоретичний аналіз дасть можливість розглянути гарантійні виплати з 

точки зору їх співвідношення з іншими інститутами трудового права, 

з’ясувати їх вплив на рівень комфортності життя, реалізацію природних та 

соціальних прав, а також розкрити взаємозв’язки з економічними та 

соціальними явищами. Саме науково-теоретичні розробки дозволять не просто 

виокремити проблемні моменти, але й вирішити їх шляхом узгодження між 

собою різних елементів сутності гарантійних виплат, інтересів роботодавців, 

працівників та держави. Тому дослідження правової природи гарантійних 

виплат є актуальним. 
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Аналізуючи українське законодавство у сфері трудових відносин, 

зазначимо, що неможливо не відзначити наявність високого рівня, який 

встановлено до умов праці та охорони трудових прав. Одним із основних 

завдань трудового права як галузі є охорона та захист прав громадян на працю, 

що має на меті забезпечення належного рівня відносин між роботодавцем та 

працівником, які виникають у межах правового поля. 

Водночас будь-які суспільні відносини змінюються, набуваючи нового 

змісту, що відповідає реаліям взаємодії осіб у тій чи іншій сфері у певний час. 

Трудові відносини не є винятком, відповідно, це потребує постійного 

оновлення правового регулювання в залежності від інтенсивності зміни самих 

правовідносин. 

Разом з тим, слід звернути увагу на значну застарілість нормативного 

підґрунтя трудового права, що зумовлює необхідність його оновлення, 

зокрема, шляхом прийняття нового Трудового кодексу, щодо проектів якого 

протягом багатьох років проходять дискусії з метою максимального правового 

регулювання галузі. 

Пошук нової моделі регулювання та відмова від значної кількості 

соціальних пільг, компенсаційних і гарантійних виплат, наявність яких не 

відповідає новим економічним відносинам, що ґрунтуються на принципах 

ринкової економіки, при збереженні для громадян належного рівня трудових 

прав та умов праці, обумовлює необхідність ґрунтовних досліджень у даній 

сфері. 

Дану проблематику досліджували такі видатні науковці в галузі 

трудового права: В.М. Андріїв, В.А. Багрій, В.В. Безусий, О.Є. Бойко, 

Н.Б. Болотіна, С.Я. Вавженчук, Т.М. Вахонєва, В.С. Венедіктов, 

С.В. Венедіктов, Л.Є. Виноградова, В.В. Волинець, О.О. Гаврилова, 

С.В. Гладій, О.В. Гончаренко, О.А. Губська, М.М. Грекова, С.С. Гринкевич, 

Ю.М. Гришина, Л.П. Грузінова, М.В. Данилова, Ю.М. Дьомін, В.В. Жернаков, 

В.О. Журавель, С.В. Завада, В.А. Завтур, Т.А. Занфірова, М.І. Іншин, 

В.Л. Костюк, О.Л. Кучма, С.С. Лукаш, А.В. Маляренко, Н.О. Мельничук, 

О.В. Москаленко, О.М. Обушенко, О.М. Овчаренко, В.В. Паришкура, 

В.М. Починок, С.М. Прилипко, В.І. Прокопенко, О.І. Процевський, 

Н.З. Рогатинська, О.П. Рудницька, Т.В. Садова, Г.В. Татаренко, О.В. Тищенко, 

Д.В. Трубіцин, Г.І. Чанишева, С.М. Черноус, В.І. Щербина, В.І. Фаринник, 

О.М. Ярошенко та інші. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертація виконана на кафедрі правознавства Східноукраїнського 

національного університету імені Володимира Даля згідно з кафедральними 

темами: «Актуальні проблеми права щодо інтеграції України до міжнародних 

стандартів», «Проблеми розвитку вітчизняного законодавства та імплементації 

в Україні норм міжнародного та європейського права». 

Дисертаційне дослідження спрямоване на виконання Стратегії сталого 

розвитку «Україна – 2020», схваленої Указом Президента України від 12 січня 

2015 року № 5/2015, Стратегії розвитку наукових досліджень Національної 
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академії правових наук України на 2016–2020 рр., схваленої постановою 

загальних зборів Національної академії правових наук України від 3 березня 

2016 року. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

розробка цілісних напрямів теоретико-практичних пропозицій щодо 

оптимізації сучасного стану національного правового регулювання 

гарантійних та компенсаційних виплат у трудовому праві України. 

Для досягнення поставленої мети в дисертації необхідно вирішити такі 

основні завдання: 

 надати наукову інтерпретацію та виділити ознаки гарантійних виплат у 

трудовому праві; 

 з’ясувати поняття та особливості компенсаційних виплат у трудовому 

праві; 

 визначити механізм правового регулювання гарантійних та 

компенсаційних виплат за національним законодавством; 

 охарактеризувати механізм правового регулювання гарантійних та 

компенсаційних виплат за міжнародним законодавством; 

 дослідити проблеми правового регулювання гарантійних та 

компенсаційних виплат у трудовому праві і визначити шляхи їх вирішення; 

 деталізувати специфіку позитивного зарубіжного досвіду гарантійних 

та компенсаційних виплат у трудовому праві та надати конкретні пропозиції 

щодо шляхів його запозичення у національне трудове законодавство. 

Об’єктом дослідження є охорона праці працівників. 

Предметом дослідження є гарантійні та компенсаційні виплати у 

трудовому праві України. 

Методи дослідження. Методи дослідження обрано з урахуванням 

мети і завдань дослідження, його об’єкта і предмета. Методологічною 

основою є сукупність загальнонаукових та спеціальних методів і прийомів 

пізнання, які в комплексі використано для вирішення поставлених завдань. За 

допомогою формально-логічного методу досліджено основні поняття в 

роботі (підрозділи 1.1, 1.2, 2.1, 2.2), виокремлено ознаки гарантійних та 

компенсаційних виплат (підрозділи 1.1, 1.2). Системно-структурний метод 

надав змогу вивчити систему елементів національного та міжнародного 

механізму правового регулювання гарантійних і компенсаційних виплат 

(підрозділи 2.1, 2.2). Порівняльно-правовий метод використано при 

дослідженні позитивного зарубіжного досвіду правового регулювання, а 

також формуванні пропозицій щодо внесення змін у національне трудове 

законодавство (підрозділ 3.1). За допомогою методу моделювання 

виокремлено перспективні напрямки вдосконалення вітчизняного трудового 

законодавства в аспекті правового регулювання гарантійних та 

компенсаційних виплат (підрозділ 3.2). Застосування діалектичного та 

структурно-логічного методу дало змогу дослідити сучасний стан 

законодавства щодо гарантійних та компенсаційних виплат (підрозділи 1.1, 
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1.2, 3.1, 3.2), існуючі проблеми та недоліки цього юридичного механізму 

(підрозділи 2.1, 2.2). 

Наукова новизна одержаних результатів. Наукова новизна 

отриманих результатів полягає в тому, що робота є першою спробою 

комплексно, з використанням сучасних методів пізнання, з урахуванням 

новітніх досягнень науки трудового права дослідити специфіку правового 

регулювання гарантійних та компенсаційних виплат у трудовому праві 

України. В результаті дослідження сформульовано ряд наукових положень і 

висновків, запропонованих особисто здобувачем, зокрема: 

уперше: 

 встановлено, що гарантійні виплати  це грошові суми, що 

сплачуються роботодавцем у законодавчо визначеному порядку з 

передбачених трудовим, колективним договором чи законом підстав 

неможливості працівником виконувати трудові обов’язків з метою охорони та 

захисту реалізації права працівника на охорону праці, соціальний захист та 

комфортний рівень життя, а також забезпечення його матеріальних інтересів; 

 охарактеризовано, що компенсаційна виплата у трудовому праві  це 

винагорода, як правило, у грошовому вираженні, котру роботодавець виплачує 

працівнику, яка має зв’язок із використанням праці останнього та спрямована 

на відшкодування додаткових витрат, не пов’язаних із порушенням 

роботодавцем норм законодавства, які поніс або планує понести працівник у 

зв’язку з виконанням трудових обов’язків; 

 визначено, що ознаками компенсаційних виплат у трудовому праві є 

такі: 1) відшкодувальний характер; 2) нерегулярність; 3) наявність інтересу 

платника; 4) обмеженість підстав відшкодування; 

 виведено перелік понятійних проблем правового регулювання 

гарантійних та компенсаційних виплат у трудовому праві, якими названо 

наступні: 1) відсутність легальної дефініції поняття гарантійних та 

компенсаційних виплат; 2) відсутність обґрунтування правильності 

застосування термінів «компенсаційні виплати» і «гарантійні виплати»; 

3) назва глави VIII «Гарантії і компенсації» Кодексу законів про працю 

України від 10.12.1971 № 322-VIII не відповідає її фактичному змісту, адже 

«гарантії і компенсації» та «гарантійні і компенсаційні виплати» не є 

тотожними поняттями; 4) наявність правових колізій при врегулюванні 

гарантійних та компенсаційних виплат; 

удосконалено: 

 характеристику загальних та спеціальних ознак гарантійних виплат. 

До загальних відносяться наступні: 1) соціальна спрямованість; 

2) матеріальний характер; 3) необхідність законодавчого забезпечення; 

4) обов’язкова наявність санкцій. До спеціальних ознак гарантійних виплат 

належать такі: 1) диференційованість; 2) винятковий характер; 

3) плюралістичність реалізації; 

 аргументацію стосовно того, що вирішення проблеми правових 

колізій при врегулюванні гарантійних та компенсаційних виплат у трудовому 



5 

праві вбачаємо у виключенні із змісту Закону України «Про оплату праці» від 

24.03.1995 № 108/95-ВР та Інструкції зі статистики заробітної плати, 

затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 13.01.2004 

№ 5, норм, які урегульовують дані питання. Відповідно, правове регулювання 

даного питання пропонуємо обмежити нормами одного нормативно-правового 

акта – Кодексу законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VII, а у 

перспективі – Трудового кодексу України; 

 характеристику особливостей суб’єктів як елемента механізму 

правового регулювання гарантійних та компенсаційних виплат у 

міжнародному праві, якими є: 1) їх правовий статус визначений нормами 

міжнародного трудового права; 2) суб’єкти наділені повноваженнями із 

прийняття та виконання норм міжнародного права у сфері гарантійних та 

компенсаційних виплат; 3) держави як суб’єкти є елементами механізму 

правового регулювання гарантійних і компенсаційних виплат на 

міжнародному та національному рівні; 4) обов’язковість міжнародних актів 

МОП для конкретної держави визначається, виходячи із волі самої держави; 

 пропозицію щодо вирішення проблем правового регулювання 

гарантійних виплат працівникам, які під час виконання трудових обов’язків 

вчинили брак не із своєї вини. Її суть полягає в закріпленні у Кодексі законів 

про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII, а у перспективі – у Трудовому 

кодексі України, статті наступного змісту: «Гарантії працівникам, які під час 

виконання трудових обов’язків вчинили брак не із своєї вини. 1. Працівники, 

які під час виконання трудових обов’язків вчинили брак не із своєї вини, 

мають право на відшкодування витрат, пов’язаних з виправленням браку. 

2. Розмір і порядок здійснення зазначених у частині першій цієї статті виплат, 

якщо це не встановлено законодавством або колективним договором, 

визначаються роботодавцем за погодженням із працівником»; 

дістали подальшого розвитку: 

 деталізація поняття «оплата праці», під яким слід розуміти систему 

організаційно-правових механізмів та способів, що забезпечують 

встановлення, нарахування та виплату роботодавцем працівнику, як правило у 

грошовому вираженні, винагороди, яка пов’язана із використанням його праці, 

відповідно до законодавства, актів та трудового договору; 

 твердження про те, що юридичні факти як елемент механізму 

правового регулювання гарантійних та компенсаційних виплат у 

міжнародному праві характеризується наступними особливостями: 1) містять 

інформацію про дії та події, які мають наслідком виплату гарантійних або 

компенсаційних виплат; 2) передбачені в нормах міжнародного права та мають 

бути імплементовані в національне законодавство держави; 3) спричиняють 

виникнення суб’єктивних прав та юридичних обов’язків; 4) є сполучною 

ланкою між стадіями механізму правового регулювання; 

 характеристика елементів механізму правового регулювання 

гарантійних та компенсаційних виплат у міжнародному праві, до яких 
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належать наступні: 1) правові засоби (у тому числі принципи і міжнародні 

норми); 2) суб’єкти; 3) юридичні факти; 

 положення про те, що соціальна спрямованість гарантійних виплат 

повинна бути належним чином забезпечена з боку держави, оскільки 

задоволення суспільних потреб та інтересів є одним із її завдань. Отже, 

державний вплив на соціальне спрямування гарантійних виплат має 

проявлятись через загальнодержавні соціальні програми, вдосконалення 

правового регулювання, а також ведення інформаційної політики, яка  

доносила б до суспільства, працівників та роботодавців відомості про їх права 

та обов’язки і тим самим підвищувала б рівень соціальної свідомості та 

відповідальності, котрі, в свою чергу, також є факторами, що впливають на 

рівень якості життя. 

Наукове та практичне значення результатів проведеного 
дослідження полягає в тому, що викладені у дисертації результати 

дослідження можуть бути використані: 

– у науково-дослідній сфері – для подальших загальних і спеціальних 

наукових досліджень теоретичних та практичних проблем гарантійних та 

компенсаційних виплат у трудовому праві; 

– у правотворчості – при перегляді та вдосконаленні положень чинного 

Кодексу законів про працю, доопрацюванні проекту Трудового кодексу 

України; 

– у правозастосовній діяльності – результати дослідження сприятимуть 

удосконаленню практики застосування норм чинного законодавства щодо 

гарантійних та компенсаційних виплат у трудовому праві; 

– в освітньому процесі – матеріали дисертації доцільно використовувати 

при підготовці підручників та навчальних посібників з дисциплін «Трудове 

право», «Конституційне право» та інших дисциплін правового характеру, при 

підготовці відповідних їх розділів. Їх враховано також у навчально-

методичних розробках, підготовлених за участю автора. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація виконана здобувачем 

самостійно з використанням останніх досягнень теорії права і трудового 

права. Усі сформульовані в ній положення і висновки обґрунтовано на основі 

особистих досліджень автора. У дисертації ідеї та розробки належать автору. 

Усі публікації здійснені без співавторства. 

Апробація результатів дисертації. Підсумки розробки проблеми в 

цілому, окремі її аспекти, одержані узагальнення і висновки обговорювались 

на кафедрі правознавства Східноукраїнського національного університету 

імені Володимира Даля, а також були оприлюднені на міжнародних науково-

практичних конференціях: «Реформування національного та міжнародного 

права: перспективи та пріоритети» (м. Одеса, 20–21 січня 2017 року), 

«Пріоритетні напрямки розвитку правової системи України» (м. Львів, 27–28 

січня 2017 року), «Правові механізми забезпечення та захисту прав і свобод 

людини і громадянина, інтересів суспільства та держави» (м. Харків, 14 червня 

2019 року). 
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Публікації. Основні результати дисертації, висновки та пропозиції 

знайшли відображення у п’яти статтях, опублікованих у наукових фахових 

виданнях України, двох статтях – у наукових виданнях іншої держави, а також 

у трьох тезах доповідей і повідомлень на вказаних конференціях. 

Структура дисертації складається з анотації, вступу, трьох розділів, що 

логічно поєднані у шість підрозділів, висновків, списку використаних джерел і 

додатків. Загальний обсяг дисертації становить 209 сторінок. Список 

використаних джерел складається із 186 найменувань і займає 19 сторінок. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 
У Вступі обґрунтовано актуальність обраної теми, охарактеризовано 

стан її наукової розробки. Визначено мету, основні завдання, об’єкт, предмет 

та методологічні засади наукової роботи. Сформульовано наукову новизну, 

теоретичні та практичні результати, що були отримані дисертантом, а також 

вказано на ступінь апробації результатів дослідження і наявність публікацій за 

темою дисертації. 

Розділ 1 «Теоретико-правові основи гарантійних та компенсаційних 

виплат у трудовому праві» складається з двох підрозділів та присвячений 

характеристиці правової природи гарантійних та компенсаційних виплат у 

трудовому праві, а також з’ясуванню специфіки сучасного стану їх правового 

регулювання. 

У підрозділі 1.1 «Поняття, сутність та ознаки гарантійних виплат у 

трудовому праві» вказано, що гарантійні виплати варто розглядати в контексті 

охорони праці, оскільки вони застосовуються для матеріального забезпечення 

працівника в моменти, коли він не виконує трудові обов’язки. Так як рівень 

життя та здоров’я пов’язані із матеріальним становищем особи, то, відповідно, 

й гарантійні виплати слугують загальній меті охорони праці. У цьому 

контексті можна виділити спільність між оплатою праці та гарантійними 

виплатами, що саме й полягає у належності їх до охорони праці та 

спрямованості до загальної мети щодо забезпечення належних та безпечних 

для життя і здоров’я умов праці. Водночас методи, способи і принципи 

різняться, що характерно і для суспільних відносин. 

Відзначено, що виплати здійснюються не у всіх випадках невиконання 

працівником трудових обов’язків, а лише тоді, коли таке невиконання 

санкціоноване державою та пов’язане із соціальними потребами і 

задоволенням соціальних інтересів, до яких може відноситись стан здоров’я, 

виконання більш важливих функцій, наприклад, участь у примирних комісіях, 

підвищення рівня професійних умінь тощо. 

Розглядаючи соціальну спрямованість гарантійних ознак, наголошено на 

її взаємопов’язаності із усіма елементами сутності, що проявляється у впливі 

на реалізацію економічного, правового та соціального аспекту гарантійних 

виплат. Таким чином, гарантійні виплати спрямовані на досягнення 

суспільного добробуту та підвищення якості життя. 
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Відзначено, що гарантійні виплати є інструментом держави, що 

забезпечує право на достатній рівень життя не в довгостроковій перспективі 

через запровадження різних заходів та механізмів, а безпосередньо у випадку 

настання критичних ситуацій. Метою встановлення гарантійної виплати є 

визначення пріоритетної ролі виконання саме громадських обов’язків, а отже, 

усунення перешкод для їх виконання та заохочення відповідної діяльності 

усіма можливими способами, в тому числі й за допомогою гарантійних виплат. 

Зауважено, що для юридичної відповідальності у гарантійних виплатах 

характерним є можливість застосування як дисциплінарної, так і цивільної  

відповідальності. Остання забезпечується власне нормами про обов’язок 

виплатити гарантійну виплату. Притягнення роботодавця до дисциплінарної 

відповідальності можливе лише у випадку передбачення такої в трудовому або 

колективному договорі, найчастіше вона матиме матеріальний характер у виді  

штрафу. 

У підрозділі 1.2 «Наукова інтерпретація та особливості компенсаційних 

виплат у трудовому праві» наголошено, що цільове призначення цих виплат 

характеризує їх мету, що нівелює можливість здійснення регулярних виплат. 

Виникнення у роботодавця обов’язку із відшкодування витрат працівника 

пов’язується з кожним окремим юридичним фактом понесення працівником 

додаткових витрат, що відрізняє такі виплати від інших складових оплати 

праці, таких як заробітна плата, яка на вимогу законодавства виплачується за 

встановленою періодичністю та прив’язується лише до факту наявності 

трудових відносин та виконання працівником трудової функції. Важливою 

також є можливість здійснення подібних відшкодувань не лише після факту 

понесення витрат, але й до фактичного понесення збитків працівником. 

Нерегулярність здійснення компенсаційних виплат пов’язується із тим, 

що обов’язок здійснення відповідного відшкодування виникає лише при 

наявності факту понесення  працівником додаткових витрат. При цьому, якщо 

в процесі здійснення трудової функції працівник таких витрат не несе, то 

протягом усього часу обов’язок роботодавця щодо відшкодування також не 

виникає. 

Платник відшкодування, а саме роботодавець, здійснюючи таку виплату, 

фактично несе витрати, однак вони понесені у зв’язку із необхідністю 

ефективного виконання працівником трудової функції, що є обов’язковою 

умовою для стабільного розвитку роботодавця. Виконання трудової функції 

працівником здійснюється в інтересах підприємства, отже, коли працівник 

повинен понести певні витрати при здійсненні трудової функції, він, 

безумовно, несе такі витрати для забезпечення діяльності підприємства, тобто 

в його інтересах. 

Вказано, що обов’язковою умовою для кваліфікації здійсненого 

роботодавцем відшкодування як компенсаційної виплати є наявність підстави 

понесених витрат у відповідних переліках, передбачених законодавством чи 

договором. Інші виплати, навіть якщо вони мають компенсаційний характер, 
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однак не передбачені на законодавчому та договірному рівнях, не можуть 

трактуватися в якості  компенсаційних виплат. 

Підсумовано, що на законодавчому рівні визначено перелік витрат, які 

підлягають відшкодуванню. При цьому обов’язок відшкодування виникає у 

роботодавця лише у випадку понесення витрат, передбачених на 

законодавчому рівні. Відзначимо, що обов’язок відшкодування відмінних від 

законодавчо встановленого переліку витрат може здійснюватися і на 

договірних засадах, що, на нашу думку, не призводить до визнання такого 

відшкодування компенсаційною виплатою та встановлює для сторін договору 

додаткові обов’язки, зокрема щодо оподаткування такої виплати, як 

додаткового блага фізичної особи-працівника. 

Таким чином, навіть у випадку здійснення витрат працівником під час 

виконання своєї трудової функції, даного факту недостатньо для 

відшкодування йому відповідної суми роботодавцем. Обов’язковою умовою 

для кваліфікації здійсненого роботодавцем відшкодування як компенсаційної 

виплати є наявність підстави понесених витрат у відповідних переліках, 

передбачених законодавством чи договором. Інші виплати, навіть якщо вони 

мають компенсаційний характер, однак не передбачені на законодавчому чи 

договірному рівнях, не можуть бути кваліфіковані як компенсаційні виплати. 

Розділ 2 «Механізм правового забезпечення гарантійних та 

компенсаційних виплат у трудовому праві» складається з двох підрозділів 

та присвячений аналізу особливостей правового регулювання гарантійних та 

компенсаційних виплат за національним та міжнародним законодавством, а 

також визначенню їх складових елементів та розкриттю змісту кожного з них. 

У підрозділі 2.1 «Механізм правового регулювання гарантійних та 

компенсаційних виплат за міжнародним законодавством» зазначено, що 

міжнародні акти у сфері гарантійних та компенсаційних виплат сформовані на 

основі досвіду країн з розвиненою економікою, тобто містять узагальнені та 

найбільш ефективні правила врегулювання гарантійних та компенсаційних 

виплат. 

Підкреслено, що юридичними засобами в механізмі міжнародно-

правового регулювання гарантійних та компенсаційних виплат є принципи 

права та норми права, які містяться в міжнародних конвенціях 

спеціалізованого органу ООН – Міжнародної організації праці. 

Констатовано, що принципи, які містяться в Статуті МОП та основних 

восьми конвенціях МОП, є також одним із складових правових засобів у 

механізмі міжнародно-правового регулювання гарантійних та компенсаційних 

виплат, навіть якщо вони не містять вузькоспеціалізований предмет правового 

регулювання (гарантійні та компенсаційні виплати) та не були належним 

чином ратифіковані. Вказані принципи мають загальний характер і є 

невід’ємним елементом механізму правового регулювання гарантійних та 

компенсаційних виплат у міжнародному праві. 

Юридичні засоби в механізмі правового регулювання характеризуються 

наступними особливостями: 1) конвенційно-договірним характером, тобто 
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принципи, правові норми містяться в міжнародних конвенціях та договорах; 

2) вони створюються спеціалізованою міжнародною установою – 

Міжнародною організацією праці; 3) належним чином ратифіковані конвенції 

є частиною законодавства України та мають пріоритет над нормами 

національного законодавства; 4) спрямованістю на створення державами умов, 

у яких може бути здійснено захист інтересів працівника, коли його соціальне 

становище є найбільш вразливим, або на відшкодування додаткових витрат, не 

пов’язаних із порушенням роботодавцем норм законодавства, які поніс або 

планує понести працівник у зв’язку з виконанням трудових обов’язків. 

Резюмовано, що суб’єкти міжнародно-правового механізму регулювання 

гарантійних та компенсаційних виплат – це учасники міжнародно-правового 

регулювання праці, які наділені правами та обов’язками, котрі вони 

здійснюють на основі міжнародного трудового права. Суб’єктами в механізмі 

правового регулювання гарантійних та компенсаційних виплат у 

міжнародному праві є міжнародні організації та держави, яким притаманні 

класичні ознаки суб’єктів міжнародного публічного права. Важливою 

особливістю суб’єктів механізму правового регулювання гарантійних та 

компенсаційних виплат в міжнародному праві є те, що їх правовий статус 

визначений нормами міжнародного права і вони мають відповідні 

повноваження на прийняття та виконання міжнародних норм (шляхом 

впровадження в національне законодавства стандартів у сфері гарантійних та 

компенсаційних виплат). 

Зроблено висновок, що під метою правового регулювання гарантійних та 

компенсаційних виплат у міжнародному праві слід розуміти охорону 

матеріальних інтересів працівника шляхом надання гарантійних виплат у разі 

нездійснення трудових обов’язків з поважних причин, а також компенсування 

витрат працівникові, понесених у процесі виконання ним трудових обов’язків. 

У підрозділі 2.2 «Механізм правового регулювання гарантійних та 

компенсаційних виплат за національним трудовим законодавством» 

відзначено, що юридичний засіб як елемент механізму правового регулювання 

компенсаційних та гарантійних виплат за національним законодавством являє 

собою трудову гарантію, за допомогою якої здійснюється правореалізація 

трудових прав та обов’язків, які визначені нормами трудового права і на 

підставі яких працівник може отримати відшкодування чи іншу виплату за дії, 

які така особа вчиняє в інтересах та за рахунок роботодавця, і при цьому 

зберегти заробітну плату та інші заохочувальні, преміальні виплати. 

Особливість компенсаційного характеру полягає в тому, що компенсація 

та гарантія має на меті відшкодувати працівнику витрачені ним кошти у 

випадку, коли така особа діє в інтересах роботодавця. Проявляється вона через 

механізм відшкодування коштів за рахунок роботодавця. Як наслідок, 

працівник не зазнає власних витрат і зберігає за собою право на отримання 

заробітної плати та інших заохочувальних виплат. 

Трудова гарантія як юридичний засіб характеризується тим, що за 

допомогою неї здійснюється вплив на відносини між працівником та 
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роботодавцем, зокрема вона встановлює межі правової поведінки таких осіб, а 

також захищає їхні інтереси від неправомірної діяльності суб’єктів. Зазначена 

гарантія реалізовується за допомогою норм права, які регулюють механізми 

компенсаційних та гарантійних виплат, забезпечують охорону та дотримання 

трудових прав і обов’язків, встановлюють права, обов’язки працівника і 

роботодавця, утверджують діяльність органів державної влади та місцевого 

самоврядування, професійних спілок, громадських організацій. 

Правотворчість як елемент механізму правового регулювання 

компенсаційних та гарантійних виплат за національним законодавством 

наділена наступними особливостями: є авторитарною діяльністю державних 

органів; має відповідати інтересам та потребам суспільства, держави; 

спрямована на прийняття, зміну чи скасування нормативно-правових актів; 

сприймається як механізм, котрий сприяє зменшенню колізій та прогалин у 

законодавстві. 

Нормативно-правовий акт як механізм правового регулювання є 

безпосереднім регулятором поведінки суб’єктів трудового права в частині 

здійснення компенсаційних та гарантійних виплат, адже саме такими актами 

встановлюється правова межа, якою регламентуються допустимі і недопустимі 

її кордони. При цьому, виходячи із особливостей правової системи України, 

саме нормативно-правовий акт може виступати регулятором поведінки 

суб’єктів, а тому порядок здійснення виплат передбачається лише його 

приписами. 

Нормативно-правовий акт є своєрідною формою вираження норм права, 

в яких закріплюються права та обов’язків суб’єктів. Такі акти надають 

компенсаційним та гарантійним виплатам правову визначеність, офіційність та 

загальнообов’язковість. Як відомо, гарантії та компенсації є важливими 

соціальними юридичними механізмами, які встановлюються не лише 

національними актами, а й міжнародними, що свідчить про їх соціальну 

цінність. Така соціальна цінність проявляється через норми права, де 

закріплені права та обов’язки стосовно, наприклад, отримання відшкодування 

при відрядженні, переїзді в іншу місцевість, збереження заробітної плати при 

проходженні навчання для підвищення кваліфікації тощо. 

Правовідносини як елемент механізму правового регулювання 

компенсаційних та гарантійних виплат за національним законодавством 

наділені наступними особливостями: є зовнішньою формою втілення правової 

норми; є безпосереднім об’єктом виникнення відносин з приводу здійснення 

таких виплат; у їх системі відбувається дія права;  виникають між працівником 

та роботодавцем. 

Розділ 3 «Удосконалення правового регулювання гарантійних та 

компенсаційних виплат у трудовому праві» складається із двох підрозділів 

та присвячений дослідженню правових проблем і недоліків щодо регулювання 

гарантійних та компенсаційних виплат у трудовому праві, а також шляхам їх 

вирішення, в тому числі на основі запозичення позитивного зарубіжного 

досвіду у зазначеній царині. 
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У підрозділі 3.1 «Проблеми правового регулювання гарантійних та 

компенсаційних виплат у трудовому праві» на основі аналізу понятійних та 

процедурних проблем правового регулювання гарантійних та компенсаційних 

виплат у трудовому праві зроблено висновок стосовно того, що в сучасній 

науковій літературі існують проблеми, які пов’язані із підміною понять 

«гарантійні та компенсаційні виплати» і «гарантії та компенсації». Як 

наслідок, у науковій літературі замість проблем гарантійних та 

компенсаційних виплат часто розглядаються проблеми гарантій та 

компенсацій у трудовому праві. 

Вирішення проблеми щодо назви глави VIII «Гарантії і компенсації», яка 

не відповідає її фактичному змісту, адже «гарантії і компенсації» та 

«гарантійні і компенсаційні виплати» не є тотожними поняттями, 

запропоновано здійснити шляхом надання главі, яка урегульовує питання  

гарантійних та компенсаційних виплат у трудових правовідносинах, назви 

«Гарантійні та компенсаційні виплати». 

До процедурних проблем правового регулювання гарантійних та 

компенсаційних виплат у трудовому праві віднесено: 1) проблеми правового 

регулювання гарантійних та компенсаційних виплат за незабезпечення 

роботодавцем працівників спеціальним одягом; 2) проблеми правового 

регулювання гарантійних та компенсаційних виплат при направленні 

працівників у відрядження за кордон; 3) проблеми правового регулювання 

гарантійних виплат працівникам, які під час виконання трудових обов’язків 

вчинили брак не із своєї вини; 4) проблеми правового регулювання 

компенсаційних виплат працівникам, що використовують своє майно для 

потреб підприємства. 

Акцентовано увагу на тому, що вирішення проблеми правового 

регулювання гарантійних та компенсаційних виплат при направленні 

працівників у відрядження за кордон можливе шляхом затвердження 

Кабінетом Міністрів України нових Правил про умови праці працівників за 

кордоном. У такому нормативно-правовому акті необхідно закріпити наступні 

положення: 1) визначення осіб, на яких поширюються дані Правила; 2) умови 

праці та матеріального забезпечення українських працівників за кордоном; 

3) особливості регулювання при направленні працівників у відрядження за 

кордон; 4) специфіка відряджень за кордоном. 

У підрозділі 3.2 «Зарубіжний досвід гарантійних та компенсаційних 

виплат у трудовому праві» встановлено, що на основі аналізу позитивного 

досвіду Великої Британії у правовому регулюванні гарантійних та 

компенсаційних виплат у трудовому праві слід внести наступні зміни до 

вітчизняного законодавства: 

1) запровадити письмове підтвердження права працівників на 

гарантійні чи компенсаційні виплати, що дозволить кожному працівнику у 

спорах із роботодавцями захистити своє право на гарантійні та 

компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством, локальними 

нормативно-правовими актами та трудовим договором. Найефективнішим 
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способом такого підтвердження є запровадження в Україні обов’язкової 

письмової форми трудового договору, для чого запропоновано внести 

відповідні зміни до частини 1 статті 24 Кодексу законів про працю України 

від 10.12.1971 № 322-VIII або ж врахувати у новому Трудовому кодексі 

України (у разі його прийняття) ті положення, які містяться у проекті 

№ 1658. Зокрема рекомендуємо передбачити у частині 2 цієї статті  в якості 

обов’язкових умов трудового договору надання гарантійних та 

компенсаційних виплат: «Стаття 24. Укладення трудового договору. 

1. Трудовий договір укладається в письмовій формі у двох примірниках, які 

мають однакову юридичну силу. Зміни до трудового договору 

оформляються в такому самому порядку. Один примірник передається 

працівнику, другий – зберігається у роботодавця. Порушення цього правила 

не може вплинути на трудові відносини, що вже виникли. Роботодавець 

зобов’язаний дотримуватися письмової форми трудового договору з метою 

забезпечення його ефективної дії та чіткого визначення змісту зобов’язань 

сторін, попередження  трудових спорів. 2. У трудовому договорі 

зазначаються прізвище, ім’я, по батькові працівника та найменування 

роботодавця (прізвище, ім’я, по батькові роботодавця-фізичної особи), а 

також обов’язкові умови, без яких трудовий договір не може вважатися 

укладеним, і додаткові умови, наявність яких не є обов’язковою. 

Обов’язковими умовами трудового договору є: 1) місце роботи (із 

зазначенням для роботодавця-юридичної особи структурного підрозділу); 

2) час початку дії трудового договору, а у разі укладення трудового 

договору на визначений строк – також тривалість цього строку та підстави 

для укладення строкового трудового договору відповідно до цього Кодексу; 

3) трудова функція, яку виконуватиме працівник: найменування професії, 

спеціалізації, кваліфікації, посади відповідно до встановленої класифікації 

професій та кваліфікаційних характеристик; 4) умови оплати праці; 

5) режим праці та відпочинку, якщо він відрізняється від загальних правил, 

встановлених у даного роботодавця; 6) охорона праці; 7) гарантії та 

компенсації»; 

2) передбачити у законодавстві про працю України можливість 

роботодавця припинити трудовий договір відразу ж після отримання 

попередження від працівника, виплативши йому матеріальну компенсацію, 

пропорційну основній заробітній платі, яку б він міг отримати під час роботи в 

період попередження. На нашу думку, закріплення такої норми могло б 

додатково захистити інтереси і працівників, і роботодавців, оскільки, з одного 

боку, працівник отримав би усі належні йому виплати, з іншого боку, 

роботодавець не був би зобов’язаний забезпечувати роботою немотивованого 

працівника. Тому пропонуємо доповнити статтю 38 «Розірвання трудового 

договору, укладеного на невизначений строк, з ініціативи працівника» Кодексу 

законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII наступним положенням: 

«Роботодавець має право припинити трудовий договір відразу ж після 

отримання попередження від працівника, виплативши йому матеріальну 



14 

компенсацію, пропорційну основній заробітній платі, яку б він міг отримати 

під час роботи в період попередження. Крім основної заробітної плати, 

повинні бути проведені розрахунки по всіх існуючих доплатах, надбавках, 

гарантійних і компенсаційних виплатах, на які він міг би претендувати під час 

строку попередження». 

Із урахуванням позитивного досвіду Польщі у правовому регулюванні 

гарантійних та компенсаційних виплат запропоновано внести наступні зміни 

до статті 118 Кодексу законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII : 

«Стаття 118. Гарантії для працівників, обраних на виборні посади. 

Працівникам, звільненим з роботи внаслідок обрання їх на виборні 

посади в державних органах, а також у партійних, профспілкових, 

кооперативних та інших громадських організаціях, надається після закінчення 

їх повноважень за виборною посадою попередня робота (посада), а при її 

відсутності - інша рівноцінна робота (посада) із рівноцінною заробітною 

платою на тому самому або, за згодою працівника, на іншому підприємстві, в 

установі, організації». 

З’ясовано, що запозичення позитивного досвіду Франції у правовому 

регулюванні гарантійних та компенсаційних виплат можливе шляхом 

внесення наступних змін до Кодексу законів про працю України від 10.12.1971 

№ 322-VIII або передбачення відповідних положень у Трудовому кодексі 

України: «Стаття. Гарантійні і компенсаційні виплати. Гарантійні і 

компенсаційні виплати виплачуються працівникові на основі чинного 

законодавства про працю, колективного договору і угоди сторін. Посадові 

особи підприємств, установ та організацій, винні у невиплаті гарантійних і 

компенсаційних виплат, передбачених чинним законодавством про працю, 

колективним договором і угодою сторін, несуть відповідальність згідно з 

чинним законодавством. Положення цієї статті не поширюються на 

прокурорів, поліцейських і працівників Національної поліції, Служби безпеки 

України, Державного бюро розслідувань України, Національного 

антикорупційного бюро України та органів, що здійснюють контроль за 

додержанням податкового законодавства, працівників, які залучаються до 

виконання обов’язків, передбачених законами України «Про військовий 

обов’язок і військову службу» і «Про альтернативну (невійськову) службу», 

«Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», гарантійні і компенсаційні 

виплати яким виплачуються у спеціальному порядку». 

 

ВИСНОВКИ 

 
У дисертації наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення 

наукового завдання, що отримало вияв у запропонованих пропозиціях щодо 

оптимізації правового регулювання гарантійних та компенсаційних виплат у 

трудовому праві. 

1. Сутність гарантійних виплат містить декілька елементів: соціальний, 

економічний та правовий. Соціальна сутність проявляться у тому, що за 
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допомогою гарантійних виплат можливо забезпечити належний рівень життя 

працівника у момент, коли його соціальне становище є найбільш вразливим. 

Економічна сутність розкривається через механізм реалізації, який, у свою 

чергу, пов’язаний із бухгалтерським обліком та залежить від нормативно-

правового регулювання. Правова сутність гарантійних виплат полягає у 

регулюванні суспільних відносин, які виникають щодо реалізації гарантійних 

виплат. 

2. Гарантійні виплати – це грошові суми, що сплачуються роботодавцем 

у законодавчо визначеному порядку з передбачених трудовим, колективним 

договором чи законом підстав неможливості працівником виконувати трудові 

обов’язки з метою охорони та захисту реалізації права працівника на охорону 

праці, соціальний захист та комфортний рівень життя, а також забезпечення 

його матеріальних інтересів. 

Ознаки компенсаційних виплат у трудовому праві: 1) відшкодувальний 

характер; 2) нерегулярність; 3) наявність інтересу платника; 4) обмеженість 

підстав відшкодування. 

3. Юридичні факти як елемент механізму правового регулювання 

гарантійних та компенсаційних виплат у міжнародному праві 

характеризується наступними особливостями: 1) містять інформацію про дії та 

події, які мають наслідком виплату гарантійних або компенсаційних виплат; 

2) передбачені в нормах міжнародного права та мають бути імплементовані в 

національне законодавство держави; 3) спричиняють виникнення 

суб’єктивних прав та юридичних обов’язків; 4) є сполучною ланкою між 

стадіями механізму правового регулювання. 

4. Юридичний засіб як елемент механізму правового регулювання 

компенсаційних та гарантійних виплат за національним законодавством 

наділений наступними особливостями: 1) має компенсаційний характер; 

2) являє собою юридичний засіб; 3) спрямований на реалізацію трудових прав; 

4) забезпечує виконання законів та інших нормативно-правових актів, які 

регулюють трудові відносини. 

5. Правовідносини як елемент механізму правового регулювання 

компенсаційних та гарантійних виплат за національним законодавством 

характеризуються наступними особливостями: 1) є зовнішньою формою 

втілення правової норми; 2) є безпосереднім об’єктом виникнення відносин з 

приводу здійснення таких виплат; 3) у їх системі відбувається дія права; 

4) виникають між працівником та роботодавцем. 

6. Вирішення проблеми відсутності легальної дефініції понять 

гарантійних та компенсаційних виплат ми вбачаємо в закріпленні у розділі 

«Гарантійні та компенсаційні виплати» Трудового кодексу України (у разі 

його прийняття) наступних визначень: «1) гарантійні виплати – це грошові 

суми, що сплачуються роботодавцем у законодавчо визначеному порядку з 

передбачених трудовим, колективним договором чи законом підстав 

неможливості працівником виконувати трудові обов’язки з метою охорони та 

захисту реалізації права працівника на охорону праці, соціальний захист та 
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комфортний рівень життя, а також забезпечення його матеріальних інтересів; 

2) компенсаційні виплати – це винагорода, як правило, у грошовому 

вираженні, котру виплачує роботодавець працівнику, яка має зв’язок із 

використанням праці останнього та спрямована на відшкодування додаткових 

витрат, не пов’язаних із порушенням роботодавцем норм законодавства, котрі 

поніс або планує понести працівник у зв’язку з виконанням трудових 

обов’язків». 

7. Вирішення проблеми відсутності обґрунтування правильності 

застосування термінів «компенсаційні виплати» і «гарантійні виплати» в 

законодавстві про працю варто здійснити наступним чином: 1) у нормах 

Трудового кодексу України, окрім визначення термінів «компенсаційні 

виплати» і «гарантійні виплати», необхідно чітко зафіксувати, у яких 

випадках здійснюються компенсаційні виплати, а у яких – гарантійні. У 

даному контексті доречним прикладом є формулювання частини 1 статті 246 

проекту Трудового кодексу України: «Гарантійні виплати – виплати, що 

здійснюються роботодавцем за періоди, коли працівник з підстав, визначених 

законом, угодою, колективним чи трудовим договором, не працював, з метою 

збереження доходів такого працівника. До гарантійних виплат належать 

також грошова виплата за невикористану відпустку або її частину і вихідна 

допомога». Така дефініція дозволяє зрозуміти, що являють собою гарантійні 

виплати та чим вони відрізняються від компенсаційних; 2) у главі 

«Гарантійні та компенсаційні виплати» Трудового кодексу України 

необхідно чітко розмежувати правове регулювання гарантійних та 

компенсаційних виплат. Тобто законодавцю варто регламентувати питання 

гарантійних та компенсаційних виплат окремо. Наприклад, у проекті 

Трудового кодексу України автори закріпили статтю 253 «Гарантії і 

компенсації під час підвищення кваліфікації». На нашу думку, у таких 

випадках необхідно розділяти правове регулювання, тобто встановити дві 

окремих статті: «Гарантії під час підвищення кваліфікації» та «Компенсації 

під час підвищення кваліфікації». У такому разі не виникатиме проблем із 

невизначеністю у виборі правомірних дій з боку учасників трудового 

договору і буде вирішено проблему підміни понять «гарантійні виплати» та 

«компенсаційні виплати». 

8.  Вирішення проблеми правового регулювання гарантійних та 

компенсаційних виплат за незабезпечення роботодавцем працівників 

спеціальним одягом пропонуємо шляхом внесення змін до статті 164 Кодексу 

законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII або шляхом 

передбачення відповідної статті у Трудовому кодексі України (у разі його 

прийняття), яка мала б містити наступні положення:  «Стаття 164. 

Забезпечення працівників засобами індивідуального захисту, миючими та 

знешкоджуючими засобами. 1. У випадках, передбачених законодавством, 

працівникам видаються безоплатно за встановленими нормами спеціальний 

одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту, а також 

миючі та знешкоджуючі засоби. Працівники, які залучаються до виконання 



17 

разових робіт, пов’язаних з ліквідацією наслідків аварій, стихійного лиха та 

інших невідкладних робіт, що не передбачено трудовим договором, також 

повинні забезпечуватися зазначеними засобами. 4. У разі невиконання 

роботодавцем обов’язку щодо своєчасного забезпечення працівника 

спеціальним одягом, спеціальним взуттям, іншими засобами індивідуального 

захисту, миючими та знешкоджуючими засобами, роботодавець притягується 

до відповідальності у порядку і обсягах, встановлених законодавством». 

9. Здійснюючи запозичення позитивного досвіду Сполучених Штатів 

Америки, доцільно запропонувати запровадження правового регулювання 

гарантійних і компенсаційних виплат виключно на локальному рівні. У такому 

разі із змісту Кодексу законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII, а 

також нового Трудового кодексу України (у разі його прийняття) варто 

виключити ті положення, які врегульовують питання гарантійних і 

компенсаційних виплат, а саме главу VIII «Гарантії і компенсації», та інші 

статті, які передбачають таке регулювання, наприклад, статтю 44 «Вихідна 

допомога», а зазначені нормативно-правові акти доповнити статтею 

наступного змісту: «Стаття.  Гарантійні і компенсаційні виплати. Гарантійні і 

компенсаційні виплати виплачуються працівникові на основі чинного 

законодавства про працю, колективного договору і угоди сторін. Посадові 

особи органів державної влади та органів місцевого самоврядування, 

підприємств, установ та організацій, винні у невиплаті гарантійних і 

компенсаційних виплат, передбачених чинним законодавством про працю, 

колективним договором і угодою сторін, несуть відповідальність згідно з 

чинним законодавством». 
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виплат у трудовому праві. У роботі з’ясовано значення, роль та сутність 

правового регулювання гарантійних та компенсаційних виплат у трудовому 

праві, розкрито поняття гарантійних виплат і компенсаційних виплат у 

трудовому праві та охарактеризовано ознаки кожного із наведених правових 

явищ. Досліджено особливості механізму правового регулювання 

гарантійних та компенсаційних виплат у трудовому праві, на основі чого 

виокремлено позитивні та негативні аспекти міжнародного і національного 

законодавства. 

Визначено проблеми правового регулювання гарантійних та 

компенсаційних виплат у трудовому праві, а також розроблено шляхи їх 

вирішення. Сформовано позитивний зарубіжний досвід правового 

регулювання гарантійних та компенсаційних виплат у трудовому праві та 
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надано пропозиції щодо шляхів його запровадження у національне трудове 

законодавство. 

Ключові слова: правове регулювання, трудові відносини, праця, 

гарантійні виплати, компенсаційні виплати, працівник, законодавство у сфері 

праці, трудові права, оплата праці. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

 Паринов А.Б. Гарантийные и компенсационные выплаты в 
трудовом праве Украины. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук 

по специальности 12.00.05 – трудовое право; право социального 

обеспечения. – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко 

Министерства образования и науки Украины. – Киев, 2019. 

Диссертация посвящена комплексному и обстоятельному анализу 

проблематики правового регулирования гарантийных и компенсационных 

выплат в трудовом праве. В работе установлены значение, роль и сущность 

правового регулирования гарантийных и компенсационных выплат в трудовом 

праве, раскрыто понятие гарантийных выплат и компенсационных выплат в 

трудовом праве и охарактеризованы признаки каждого из приведенных 

правовых явлений. Исследованы особенности механизма правового 

регулирования гарантийных и компенсационных выплат в трудовом праве, на 

основе чего выделены положительные и отрицательные аспекты 

международного и национального законодательства. 

Аргументировано, что правотворчество как элемент механизма 

правового регулирования компенсационных и гарантийных выплат по 

национальному законодательству представляет собой властную форму 

деятельности государственных органов, направленную на принятие, 

изменение или отмену нормативно-правовых актов, регулирующих порядок 

выплат в трудовом праве, которые должны соответствовать высокому уровню 

законодательной техники, потребностям общества и государства, содержать 

руководящие идеи и принципы, свойственные такой деятельности, а также 

направленные на уменьшение количества коллизионных моментов и пробелов 

в трудовом законодательстве. 

Выделены проблемы правового регулирования гарантийных и 

компенсационных выплат в трудовом праве, а также разработаны пути их 

решения. Сформирован положительный зарубежный опыт правового 

регулирования гарантийных и компенсационных выплат в трудовом праве и 

предоставлены предложения относительно путей его внедрения в 

национальное трудовое законодательство. 

Проанализировав нормативно-правовые акты Международной 

организации труда, которые в той или иной степени регулируют 

предоставление гарантийных и компенсационных выплат, сделаны следующие 

выводы: во-первых, несмотря на то, что эти акты были приняты десятки лет 
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назад, они все еще не потеряли актуальности; во-вторых, все из 

проанализированных нами международных нормативно-правовых актов были 

ратифицированы или еще в советское время, или в новейший период 

независимой Украины; в-третьих, ратификация этих нормативно-правовых 

актов является шагом Украины в направлении сближения национальной 

системы трудового права с национальными системами других государств, 

поскольку она позволила установить соответствующие межгосударственные 

гуманитарные связи с ними; в-четвертых, благодаря ратификации данных 

нормативно-правовых актов институт гарантийных и компенсационных 

выплат в трудовом праве нашего государства стал более близким к институтам 

гарантийных и компенсационных выплат в трудовом праве зарубежных стран. 

Ключевые слова: правовое регулирование, трудовые отношения, труд, 

гарантийные выплаты, компенсационные выплаты, работник, 

законодательство в сфере труда, трудовые права, оплата труда. 

 

ANNOTATION 

 

 Parinov A.B. Guarantee and compensation payments in the Labour Law 

of Ukraine. – The manuscript. 

The dissertation for the degree of the candidate of legal sciences, speciality 

12.00.05 – labour law; social security law. – Taras Shevchenko National University 

of Kyiv of the Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2019. 

The dissertation is devoted to the complex and thorough analysis of the 

problems of legal regulation of guarantee and compensatory payments in the labor 

law. The paper deals with the meaning, role and nature of the legal regulation of the 

guarantee and compensation payments in labour law, describes the concept of 

guarantee payments in labour law and compensation payments in labor law, and 

describes the features of each of these legal phenomena. The peculiarities of the 

mechanism of legal regulation of guarantee and compensation payments in labor law 

are investigated, on the basis of which positive and negative aspects of international 

and national legislation are deduced. 

The problems of legal regulation of guarantees and compensation in the labor 

law are singled out, as well as ways of their solution. Positive foreign experience of 

legal regulation of guarantee and compensation payments in labor law has been 

formed and proposals on ways of their introduction into national labor legislation 

have been submitted. 

Key words: legal regulation, labor relations, labor, guarantee payments, 

compensatory payments, employee, labor law, labor rights, remuneration. 
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