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АНОТАЦІЯ 

 

Парінов А.Б. Гарантійні та компенсаційні виплати у трудовому 

праві України. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук 

за спеціальністю 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення» – 

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля – 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2019. 

Дисертацію присвячено комплексному та ґрунтовному аналізу 

проблематики правового регулювання гарантійних і компенсаційних виплат 

у трудовому праві. У роботі з’ясовано значення, роль та сутність правового 

регулювання гарантійних і компенсаційних виплат у трудовому праві, 

розкрито поняття гарантійних виплат у трудовому праві 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. 

Аргументовано, що особливостями суб’єктів як елементу механізму 

правового регулювання гарантійних та компенсаційних виплат у 

міжнародному праві є: 1) їх правовий статус визначений нормами 

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

прийняття та виконання норм міжнародного права в сфері гарантійних та 

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

правового регулювання гарантійних та компенсаційних виплат на 

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

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

Виокремлено проблеми правового регулювання гарантійних та 

компенсаційних виплат у трудовому праві, а також розроблено шляхи їх 

вирішення. Сформовано позитивний зарубіжний досвід правового 



 

 

3 

регулювання гарантійних та компенсаційних виплат у трудовому праві і 

надано пропозиції щодо шляхів їх запровадження у національне трудове 

законодавство. 

Встановлено, що вирішення проблеми правового регулювання 

гарантійних та компенсаційних виплат при направленні працівників у 

відрядження за кордон можливо здійснити 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 кого 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 кордон. 

Обґрунтовано, що до процедурних проблем правового регулювання 

гарантійних та компенсаційних виплат у трудовому праві належать наступні: 

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. 

Нормативно-правові акти Міжнародної організації праці, які у тій чи 

іншій мірі регулюють надання гарантійних та компенсаційних виплат, 

характеризуються наступним: по-перше, незважаючи на те, що 

проаналізовані нормативно-правові акти Міжнародної організації праці були 

прийняті десятки років тому, вони все ще не втратили актуальності; по-друге, 

усі із розглянутих нами міжнародних нормативно-правових актів були 

ратифіковані або ще за радянських часів, або в новітній період Верховною 

Радою України; по-третє, ратифікація цих нормативно-правових актів є 
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кроком України до зближення національної системи трудового права із 

національними системами інших держав, що дозволило встановити 

відповідні міждержавні гуманітарні зв’язки із ними; по-четверте, завдяки 

ратифікації даних нормативно-правових актів інститут гарантійних та 

компенсаційних виплат у трудовому праві нашої держави є наближеним до 

інститутів гарантійних та компенсаційних виплат у трудовому праві 

зарубіжних країн. 

Вирішення проблеми правового регулювання компенсаційних виплат 

працівникам, що використовують свої інструменти для потреб підприємства, 

можливе шляхом внесення змін до статті 125 Кодексу законів про працю 

України від 10.12.1971 № 322-VIII або врегулювання даного питання таким 

самим чином, як це здійснено у статті 258 проекту Трудового кодексу 

України, а саме: «Стаття 125. Компенсація за зношування інструментів, які 

належать працівникам. Працівники, які використовують власне майно за 

погодженням із роботодавцем та в його інтересах, мають право на одержання 

компенсації за його зношування (амортизацію), а також на відшкодування 

інших витрат, пов’язаних з його використанням. Розмір і порядок виплати 

цієї компенсації, якщо вони не встановлені в централізованому порядку в 

законодавстві або колективному договорі, визначаються роботодавцем або 

уповноваженим ним органом за погодженням з працівником».  

Із урахуванням позитивного досвіду Польщі у правовому регулюванні 

гарантійних та компенсаційних виплат запропоновано внести зміни до статті 

118 Кодексу законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII і викласти 

її в такій редакції: «Стаття 118. Гарантії для працівників, обраних на виборні 

посади. Працівникам, звільненим від роботи внаслідок обрання їх на виборні 

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

комуністичних, 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 
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рівноцінною заробітною платою на тому самому або, за згодою працівника, 

на іншому підприємстві, в установі, організації». 

Серед держав, на досвід яких варто звернути увагу, передусім 

необхідно виділити Велику Британію, Сполучені Штати Америки, Францію 

та Польщу. Вибір даних країн для запозичення позитивного зарубіжного 

досвіду гарантійних та компенсаційних виплат у трудовому праві 

обумовлений наступними чинниками: по-перше, кожна із них 

характеризується високими стандартами надання гарантійних та 

компенсаційних виплат працівникам і є у даному контексті зразком для 

України у побудові дієвої системи гарантійних та компенсаційних виплат у 

трудовому праві; по-друге, правове регулювання надання гарантійних та 

компенсаційних виплат працівникам у зазначених країнах дещо 

відрізняється: якщо у Великій Британії, Сполучених Штатах Америки та 

Франції питання оплати праці (заробітна плата та всі інші виплати) 

регулюються колективними договорами, то у країнах, що розвиваються, у 

тому числі й у Польщі, колективні договори порівняно з трудовим 

законодавством відграють незначну роль. 

Підсумовано, що проблематично підібрати зразкову модель для 

подальшого удосконалення законодавства України, яке урегульовує 

гарантійні та компенсаційні виплат у трудовому праві. Це пояснюється тим, 

що, по-перше, Україною ратифіковано усі важливі нормативно-правові акти 

у цій сфері; по-друге, в Україні регламентовано більш повний перелік видів 

гарантійних та  компенсаційних виплат працівникам, аніж у законодавствах 

інших держав, проаналізованих нами. Тому зробимо висновок, що хоча 

окремі позитивні моменти зарубіжних законодавств у цій сфері все ж є 

доцільними для запозичення, проте сучасна українська модель у багатьох 

аспектах може стати зразком для інших держав.   

Ключові слова: правове регулювання, трудові відносини, праця, 

гарантійні виплати, компенсаційні виплати, працівник, законодавство у сфері 

праці, трудові права, оплата праці. 
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SUMMARY 

 Parinov A.B. Guarantee and compensation payments in the Labor 

Law of Ukraine. – The qualifying scientific work on the rights of the manuscript. 

The dissertation for the scientific degree of the Candidata of Law in 

specialty 12.00.05 “Labor law; social security law” – Volodymyr Dahl East 

Ukrainian National University – 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 labor law, describes the concept of 

guarantee payments in labor 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. 

It is argued that the features of the subjects, as an element of the mechanism 

of legal regulation of guarantees and compensation in international law, are: 1) 

their legal status is determined by the norms of international labor law; 2) subjects 

are empowered to adopt and enforce international law in the field of guarantees 

and compensation; 3) States as subjects are an element of the mechanism of legal 

regulation of guarantees and compensation payments at the international and 

national level; 4) the binding nature of ILO international acts for a particular 

country is determined based on the will of the state itself. 

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. 
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It is established that the solution of the problem of legal regulation of 

guarantee and compensation payments when sending employees on a business trip 

abroad is proposed to be implemented by approval of the Cabinet of Ministers of 

Ukraine new Rules on working conditions of workers abroad. In such a legal act, 

the following provisions should be enshrined: 1) the identification of the persons to 

whom the rules apply; 2) working conditions and material support of Ukrainian 

workers abroad; 3) peculiarities of regulation when sending employees on a 

business trip abroad; 4) specificity of business trips abroad. 

It is substantiated that the procedural problems of legal regulation of 

guarantee and compensation payments in labor law include: 1) problems of legal 

regulation of guarantee and compensation payments for failure to provide 

employees with special clothing; 2) problems of legal regulation of guarantee and 

compensation payments when sending employees on a business trip abroad; 3) 

problems of legal regulation of guarantee payments to employees who, during the 

performance of their duties, have made the fault of their own fault; 4) problems of 

legal regulation of compensation payments to employees who use their property 

for the needs of the enterprise. 

The normative acts of the International Labor Organization, which in one 

way or another regulate the provision of guarantees and compensation, are 

characterized by the following: first, despite the fact that the analyzed normative 

legal acts of the International Labor Organization were adopted decades ago, they 

are all have not lost their relevance; secondly, all of the international normative 

legal acts analyzed by us were ratified either in Soviet times or in the recent period 

by the Verkhovna Rada of Ukraine; third, the ratification of these regulations is 

Ukraine’s step towards bringing the national labor law system closer to the 

national systems of other countries and has allowed appropriate interstate 

humanitarian relations to be established; fourth, due to the ratification of these 

normative acts, the Institute of Guarantee and Compensation Payments in the 

Labor Law of our country is closer to the institutes of the Guarantee and 

Compensation Payments in the labor law of foreign countries. 
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The solution to the problem of legal regulation of compensation payments to 

employees who use their tools for the needs of the enterprise, is possible by 

amending Article 125 of the Labor Code of Ukraine of December 10, 1971 № 322-

VIII, and in the future - the Labor Code of Ukraine, and regulating the legal 

regulating workers’ compensation in the same way as was done in Article 258 of 

the draft Labor Code of Ukraine: “Article 125. Compensation for wear and tear on 

instruments due to employees. Employees who use their own property in 

consultation with and in the interests of the employer are entitled to compensation 

for their wear and tear (depreciation), as well as for reimbursement of other 

expenses associated with its use. The amount and procedure for payment of this 

compensation, unless they are established in a centralized manner in law or in a 

collective agreement, shall be determined by the employer or its authorized body 

in agreement with the employee. " 

Taking into account the positive experience of Poland in the legal regulation 

of guarantee and compensatory payments, it is proposed to amend the following 

Article 118 of the Labor Code of Ukraine of December 10, 1971 No. 322-VIII: 

“Article 118 Guarantees for employees elected to elected office. Employees who 

are dismissed as a result of their election to elected positions in state bodies, as 

well as in party, trade union, Komsomol, cooperative and other public 

organizations, are given prior work (post), after their term of office ends, 

equivalent work (position) with equal pay at the same or, with the consent of the 

employee, at another enterprise, institution or organization. " 

Among the countries that should be noted, such as the United Kingdom, the 

United States of America, France and Poland, are the most important. The choice 

of these countries for borrowing positive foreign experience of guarantees and 

compensation in labor law is due to the following factors: first, each of them is 

characterized by high standards of guarantee and compensation for employees and 

is in this context a model for Ukraine in the context of building an effective system 

and compensation in labor law; secondly, the legal regulation of guarantee and 

workers’ compensation in these countries differs - if, in the United Kingdom, the 
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United States and France, wage issues (wages and other benefits) are governed by 

collective agreements, then in developing countries, therefore, including Poland, 

collective agreements play little role compared to labor law. 

It is summarized that it is problematic to choose an exemplary model for 

further improvement of the legislation of Ukraine, which regulates the guarantee 

and compensatory payments in labor law. Firstly, Ukraine has ratified all relevant 

normative acts in this field; Secondly, Ukraine has a more comprehensive list of 

types of workers’ compensation and compensation than the laws of other countries 

analyzed by us. Therefore, we conclude that some positive aspects of foreign 

legislation in this area are still appropriate for borrowing, but the modern 

Ukrainian model in many aspects can become a model for other countries. 

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

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

 

Актуальність теми дослідження. 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 
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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.  

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.  
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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, 

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 академії правових наук України на 2016-2020 рр., схваленої 



 

 

6 

постановою загальних зборів Національної академії правових наук України 

від 03 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 задачі: 

 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 задач 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 
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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, 

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 
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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 

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 
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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; 
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 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 

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; 
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             – 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). 

Структура дисертації складається з анотації, вступу, трьох розділів, 

що логічно поєднані у шість підрозділів, висновків, списку використаних 

джерел і додатків. Загальний обсяг дисертації становить 213 сторінок. 

Список використаних джерел складається із 186 найменувань і займає 18 

сторінок. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ГАРАНТІЙНИХ ТА 

КОМПЕНСАЦІЙНИХ ВИПЛАТ У ТРУДОВОМУ ПРАВІ 

 

1.1 Поняття, сутність та ознаки гарантійних виплат у трудовому 

праві 

 

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 самою 

швидкістю, тому воно повинно відповідати певній єдиній меті, загальному 

поняттю того явища, яке правовий припис регулює згідно із правовими 

принципами, розкриватись із зміною відносин з нового боку.  Разом з тим, 

стверджувати про належний рівень 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, прийнятий ще у 1971 році 1. 

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 у 

кардинальних змінах правового регулювання. Відповідно, для належного 

законодавчого забезпечення, правового регулювання потрібно спершу 

дослідити та визначити на теоретичному рівні усі найбільш важливі моменти 

щодо гарантійних виплат: їх поняття, сутність та особливості, що допоможе 

виявити суспільні відносини, межі необхідного регулювання та встановити 

єдиний механізм їх реалізації.  

Гарантійні виплати можуть різнитись згідно із метою, залежати чи не 

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



 

 

13 

чи добровільних засадах. Усі їх особливості сьогодні існують відокремлено, 

що не дозволяє говорити про існування досконалого механізму. Разом з тим, 

неможливо вирішити складну проблему, досліджуючи лише один її аспект. 

Тобто необхідне комплексне рішення, що допоможе як сформувати єдине 

розуміння гарантійних виплат, так і встановить точні способи й методи їх 

правового регулювання через дослідження елементів сутності. Такі дії 

дозволять забезпечити вільний та природний розвиток суспільних відносин 

щодо гарантійних виплат та гармонійну зміну законодавчого забезпечення, 

зміст якого не буде викликати нерозуміння та супротив у роботодавців. 

Теоретичний аналіз дасть можливість розглянути гарантійні виплати в 

аспекті їх співвідношення із іншими інститутами трудового права, з’ясувати 

вплив на рівень комфортності життя, реалізацію природних та соціальних 

прав, а також розкрити взаємозв’язки із 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. Саме тому дослідження поняття, сутності й 

особливостей гарантійних виплат є актуальним. 

На науково-теоретичному рівні дослідженням гарантійних виплат у 

різні часи займались наступні науковці: І.Ю Вільман, Л.П. Грузінова, 

А.О. Діденко, В.В. Жернаков, Л.І. Жидєєва, Н.О. Максименко, Н.В. Овсюк, 

А.М. Островерх, С.М. Прилипко, О.П. Рудницька, І.В. Стародуб, 

О.М. Ярошенко та інші. 

На сьогодні українське трудове законодавство визначає цілий ряд 

можливих гарантійних виплат, що надаються працівнику у визначених 

випадках. Разом з тим, досі відсутнє законодавче визначення гарантійних 

виплат та їх співвідношення із компенсаційним виплатами, заробітною 

платою і вихідними виплатами. Така ситуація спричиняє значні дискусії у 

наукових колах з приводу класифікації тих чи інших виплат, їхньої мети та 

призначення. Саме тому актуальним є визначення поняття гарантійних 
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виплат, що допоможе виокремити елементи його сутності, межі, виділити 

його мету та особливості для розмежування із синонімічними поняттями, а 

також спрямувати правове регулювання у правильному напрямі. 

Як випливає із самого терміна, гарантійні виплати пов’язані із двома 

поняттями: гарантія та виплати. Їх аналіз допоможе глибше зрозуміти 

сутність гарантійних виплат, дослідити, що є головною ціллю для здійснення 

таких виплат. Крім того, як гарантії, так і виплати мають безпосередній 

вплив та тлумачення поняття, а отже, їх аналіз дозволить зрозуміти, чи 

охоплюють сучасні визначення увесь його обсяг. 

Розглядаючи поняття гарантій, необхідно спершу проаналізувати його 

загальнотеоретичне визначення, що не залежить від специфіки різних наук. У 

«Словнику українському мови» надано наступне визначення цього терміна: 

порука в чомусь, забезпечення чого-небудь; умови, що забезпечують успіх 

чого-небудь 2. Тож гарантія є запорукою належного виконання певної дії. В 

контексті даного дослідження гарантія забезпечує факт виплати. Однак 

невирішеними залишаються запитання щодо засобів, методів, якими 

забезпечується успішність, її принципів тощо. Оскільки відповідь на них 

буде різнитись залежно від науки, то доцільно розглянути лише юридичний 

аспект гарантії. 

У «Юридичному словнику» досліджуваному поняттю надається 

наступне визначення: система засобів, за допомогою яких у суспільному 

житті впроваджується, охороняється і, в разі порушення, відновлюється 

законність 3. Таким чином, юридичні гарантії характеризуються 

особливістю, яка полягає у настанні обов’язкової юридичної відповідальності 

у разі порушення прав чи недотримання обов’язків. Крім того, способи 

гарантії можуть встановлюватись, а також змінюватись та розвиватись із 

зміною суспільних відносин. Однак у контексті дослідження гарантійних 

виплат у трудовому праві використовувати гарантії лише для забезпечення 

законності є недоречним, так як їх мета охоплює, крім юридичної, й інші 

сфери впливу. 
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На думку В.Ф. Погорілка, юридичними гарантіями слід вважати 

передбачені законом спеціальні засоби практичного забезпечення прав і 

свобод людини та громадянина 4, с. 80. Найважливішим для гарантій є їх 

фактична виконуваність, саме тому вони обов’язково мають бути 

передбачені в законах. Разом з тим, з визначення незрозуміло, задля чого 

забезпечуються права та свободи людини. Тому дану дефініцію варто було б 

доповнити словосполученням «метою наявності гарантій є встановлення, 

охорона та захист прав людини». 

Найкраще дану думку висвітлює Ю.Ю. Пайда, зазначаючи наступне: 

«Юридичними гарантіями захисту прав людини є юридичні явища, які у 

повній мірі використовуються державою з метою забезпечення захищеності 

людини і дотримання її прав державою та суспільством» 5, с. 53. Тобто 

суб’єктом забезпечення гарантій виступає держава, навіть якщо безпосереднє 

втілення залежить і не від неї. Крім того, визначено, що головною метою 

гарантій є не покарання особи у випадку порушення, а забезпечення 

правового режиму, за якого такі права не порушуються, шляхом виконання 

обов’язків та дотримання заборон. Проте незрозуміло, за допомогою якого   

права все ж забезпечуються гарантії, оскільки «юридичні явища» є поняттям 

розмитим. 

Розглядаючи юридичні гарантії у трудовому праві, В.Л. Костюк 

зазначає, що це сукупність тих правових переваг, які надаються працівнику у 

трудових відносинах 6, с. 70. З таким тлумаченням важко погодитися, 

оскільки гарантії є поняттям значно ширшим, ніж правова перевага. У 

трудових відносинах суб’єкти повинні бути рівними, що унеможливлюється 

за допомогою надання переваг та привілеїв. Звісно, працівник знаходиться у 

більш слабкому положенні стосовно роботодавця, проте неправомірне 

використання ним власних можливостей також може порушувати права 

роботодавця. Наприклад, відповідно до ч. 2 ст. 17 Закону України «Про 

порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» страйк 

застосовується як крайній засіб (коли всі інші можливості вичерпано) 



 

 

16 

вирішення колективного трудового спору (конфлікту) у зв’язку з відмовою 

роботодавця або уповноваженої ним особи, організації роботодавців 7. 

Крім забезпечення права на страйк, правова норма встановлює й порядок 

його реалізації, що, в свою чергу, є юридичною гарантією для роботодавця 

щодо правомірності дій працівників. Також у визначенні незрозумілим є і 

використання терміна «сукупність», що не передбачає системності й 

послідовності, які є важливими для ефективної роботи усього механізму 

правореалізації. Наступний момент полягає у можливості застосування 

юридичних гарантій у трудовому праві лише щодо трудових відносин, хоча 

вони можуть застосовуватись й до пов’язаних із ними. Яскравим прикладом є 

гарантійні виплати, застосування яких можливе саме в моменти нездійснення 

особою трудових обов’язків. 

В.С. Пересунько визначає, що гарантії у трудовому праві – це  

передбачені правовими нормами правила, які гарантують права осіб у 

процесі виникнення, існування, зміни та припинення трудового 

правовідношення 8, с. 7. Дійсно, для гарантій важливе значення має їх 

закріплення у законодавстві. Разом з тим, вони не завжди мають вигляд саме 

правила, а можуть проявлятись і як процес чи заборона. Також незрозуміло, з 

якою метою встановлюються такі правила та як вони реалізуються. Саме 

реалізація є показником дієвості гарантій, що можливо при наявності 

санкцій. 

Дещо інше бачення має О.А. Антон, який трактує юридичні гарантії в 

трудовому праві як систему правових норм, передбачених трудовим 

законодавством, які встановлюють вимогу певної поведінки суб’єктів 

трудових правовідносин, забезпечуються санкціями і спрямовані на 

безперешкодну реалізацію та захист трудових прав 9, с. 189. Дане 

визначення найбільш вдало розкриває усі можливості юридичних гарантій. 

Розглядаючи його в контексті гарантійних виплат, варто зазначати, що сам 

факт їх наявності виступає гарантією забезпечення права працівника. Крім 

того, воно допомагає розкрити мету гарантійних виплат, що є одним із 



 

 

17 

засобів захисту прав. Процедура застосування гарантійних виплат 

регламентується не лише трудовим законодавством, тому в контексті даного 

дослідження доцільніше використати формулювання «законодавство, що 

регулює трудові відносини та пов’язані із ними». 

Тож систематизуючи та аналізуючи вищеперераховані підходи, 

можемо дійти висновку, що юридичні гарантії – це законодавчо 

визначена, послідовна система правових способів охорони та захисту 

найважливіших суспільних відносин задля забезпечення їх виникнення, 

зміни та припинення на основі правових принципів верховенства права, 

рівності, гласності тощо.  

Наступним визначенням, яке необхідно дослідити задля розкриття 

поняття «гарантійні виплати», є, власне, виплати належним суб’єктам, тобто 

працівникам. Так, дане питання врегульоване на міжнародному рівні 

Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку №19,  у ст. 8 яких 

визначено, що виплати працівникам – це всі форми компенсації, що їх надає 

суб’єкт господарювання в обмін на послуги, надані працівниками, або при 

звільненні 10. У контексті даного дослідження важливим є визначення 

виплат як компенсації, що найчастіше розглядається саме як відшкодування. 

«Словником української мови» воно трактується як сума, яку сплачують для 

відшкодування чи винагороди; покриття витрат, утрат 2. Таким чином, 

компенсація має подвійну природу і може застосовуватись як для 

відшкодування, так і для винагороди. Крім того, вираз «послуги, надані 

працівниками» враховує й минулий час, тобто й особливості гарантійних 

виплат, на момент виплати яких працівник не виконує трудові обов’язки. 

Національні стандарти містять також і дефініцію поняття «гарантійні 

виплати», під яким слід розуміти виплати працівнику, які не залежать від 

майбутньої трудової діяльності 11. Проте використання такого визначення є 

недоречним через цілий ряд його недоліків. У першу чергу, воно не 

відображає особливостей гарантійних виплат, до яких можна тепер віднести 

й виплати після закінчення трудової діяльності, у випадку звільнення та 
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компенсаційні виплати. Із визначення також незрозуміло, для чого і в яких 

випадках виплачуються гарантійні виплати. Ряд критичних проблем 

виокремлює й О.І. Линник, яка наголошує, що основною відмінністю 

національного стандарту є те, що інформація в ньому наведена дуже стисло, 

він дає лише трактування термінів, які використовуються, наводить 

класифікацію виплат, котрі можуть здійснюватися, при цьому питання обліку 

та відображення у звітності даних розрахунків надаються тільки у вигляді 

рекомендацій 12, с. 117. Разом з тим, саме регулювання механізму 

реалізації дозволяє говорити про належний рівень правового забезпечення та 

відповідність міжнародним стандартам. Ігнорування даної проблеми 

негативно впливає як на повсякденне життя, коли працівник виконує власні 

трудові обов’язки, так і на виняткові випадки, які полягають у необхідності 

сплати гарантійних виплат при незахищеності особи.  

Серед теоретичних визначень варто виокремити трактування 

Л.І. Жидєєва: «Виплати працівникам – це всі форми поточної та майбутньої 

компенсації і додаткових благ, що їх надає суб’єкт господарювання 

самостійно або через третю особу працівнику та членам його сім’ї згідно із 

законодавством та внутрішньою практикою в обмін на майбутні, поточні і 

минулі послуги та у зв’язку з фактом поточних та минулих трудових 

відносин» 13, с. 1126. Дане визначення, на нашу думку, найбільш доречне, 

так як воно дозволяє зрозуміти сутність поняття та економічну складову саме 

гарантійних виплат. Крім того, виплати працівникам розглядаються як 

компенсації, також максимально широко визначаються часові рамки для неї, 

що дозволяє охопити усі можливі варіанти виплат. У ньому вказано  й 

суб’єктів, що здійснюють виплати та наголошено на обов’язковості саме 

сплати незалежно від того, хто буде виконувати саму дію. 

Досліджуючи питання визначення поняття «гарантійні виплати», варто 

зазначити, що у більшості його розкривають через суми грошей. Так, 

Т.В. Шлапко визначає його як грошову суму, яку роботодавець сплачує 

працівнику у випадку невиконання ним своїх трудових обов’язків у робочий 
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час із поважних причин, передбачених законодавством та локальними 

актами, зберігаючи йому місце роботи та посаду 14, с. 187. Тобто виплата 

відбувається лише у матеріальній формі, у чітко визначених законом 

випадках. Поряд з цим, формулювання «у випадку невиконання трудових 

обов’язків» дещо неправильно встановлює причинно-наслідковий зв’язок. 

Наприклад, працівник направляється на підвищення кваліфікації, внаслідок 

чого не виконує трудові обов’язки. Тож причиною виникнення права на 

гарантійну виплату є саме настання юридичного факту, передбаченого 

законодавчо. 

В.І. Прокопенко зазначає, що гарантійними є такі виплати, коли 

працівник безпосередньо не виконує своїх трудових обов’язків, але за ним 

зберігається і йому виплачується середня заробітна плата 15, с. 421. Хоча 

твердження, наведені у визначенні,  і є правильними, воно не в повній мірі 

розкриває поняття гарантійних виплат, оскільки залишено поза увагою 

суб’єктів, що здійснюють виплати, роль законодавства, підстави для виплати, 

її порядок. Застосування такого визначення на законодавчому рівні в 

сучасних умовах спричинило б велику кількість прогалин, а отже, й способів 

неправомірного тлумачення з боку роботодавців. 

У проекті Трудового кодексу надано більш широке та ґрунтовне 

визначення. Так, згідно із ст. 249 законопроекту №1658 гарантійні виплати – 

це грошові виплати, що здійснюються роботодавцем за періоди, коли 

працівник з підстав, визначених законом, колективною угодою, колективним 

чи трудовим договором, не працював, з метою збереження доходів такого 

працівника 16. Серед позитивних моментів варто відзначити наявність  

мети встановлення гарантійних виплат, оскільки це допомагає правильно 

налаштувати механізм реалізації та спрямувати його у єдиному напрямі. Крім 

того, встановлено коло суб’єктів та підстави застосування, перелік яких 

розширено трудовим та колективним договорами. Проте аналіз 

законопроекту свідчить, що в ньому відсутнє визначення поняття 

«працювати». Як наслідок, це може призвести до значних прогалин та 
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неправомірного тлумачення питання стосовно того, працювала особа в 

певний проміжок часу чи ні. Доцільнішим все ж є використання правових 

формулювань, наприклад, «виконання трудових обов’язків». 

Дещо інший підхід використовує А.М. Островерх, що розглядає 

гарантійні виплати як виплати, основним призначенням, яких є охорона 

матеріальних інтересів працівника в періоди, коли він не працював і не з 

власної волі не отримував заробітну плату 17, с. 6. У даному визначенні 

автор розкриває суб’єктивну сторону правового явища. Так, важливим є не 

лише законодавче визначення підстав для виплат, але й вольова сторона, що 

залежить від самого працівника та вказує на правову сторону. Саме вона 

слугує реальним критерієм задля того, щоб встановити наступне: певна 

ситуація є порушенням трудової дисципліни та прогулом  чи поважною 

причиною. Разом з тим, автором також залишено поза увагою суб’єктний 

склад й порядок реалізації. 

Зовсім відмінним від попередніх є розуміння гарантійних виплат 

Г.А. Калпіною, яка трактує їх як юридичні способи охорони права на 

відплатність праці, призначення яких – збереження заробітної плати 

працівника (повністю або частково) у тих випадках, коли з об’єктивно 

значущих причин він не мав можливості виконувати свої трудові обов’язки. 

Дійсно, поважною можна вважати лише ту причину, усунути яку немає 

можливості 18, с. 81. Тобто мета гарантійної виплати вказана правильно, 

проте спірним є її розкриття як юридичного способу. «Словник української 

мови» визначає, що спосіб – це певна дія, прийом або система прийомів, яка 

дає можливість зробити, здійснити що-небудь, досягти чогось 2. 

Відповідно, це система дій, спрямована на охорону права. Але при цьому 

незрозуміло, що це за дії, яка їх послідовність тощо. Використання терміна 

«спосіб» не розкриває поняття гарантійних виплат у повній мірі. Крім того, 

націленість таких способів на охорону саме права на відплатність праці 

також є спірним моментом, так як право на гарантійні виплати та право на 

оплату праці не є тотожними. У даному контексті більш доречним буде 
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вживання словосполучень «право на комфортний рівень життя», «право на 

охорону праці» або ж «право на соціальний захист», так як гарантійні 

виплати можуть слугувати і їхнім цілям та входити до даних систем.  

Отже, на основі проаналізованих наукових підходів та використання 

загальнофілософського підходу, можна дійти висновку, що гарантійні 

виплати  –  це грошові суми, що сплачуються роботодавцем у 

визначеному законодавством 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. 

На сьогодні сутність гарантійних виплат залишається нерозкритою 

через відсутність належного правового врегулювання та суперечки в 

наукових колах. Однак дане питання є важливим в аспекті визначення меж 

поняття, розкриття його призначення та завдань, які вирішують гарантійні 

виплати. Вони безпосередньо пов’язані із рівнем життя кожної людини, а 

отже, необхідним є чітке визначення їх місця у системі трудового права. 

Аналізуючи погляди науковців, можемо виділити ряд проблемних аспектів, 

що впливають на розуміння правової природи гарантійних виплат. 

Найперше, це визначення ролі економічної та правової складової явища, що 

розглядаються відокремлено одна від одної, а також співвідношення із 

заробітною платою, компенсаційними виплатами, гарантійними доплатами та 

охороною праці взагалі. Тому для глибшого розкриття сутності гарантійних 

виплат необхідно проаналізувати та вирішити дані питання. 

Так, гарантійні виплати є предметом дослідження економічних та 

правових наук. В економічному трактуванні Н.В. Овсюк розглядає їх як вид 

додаткової заробітної плати, якою є винагорода за працю понад норми, за 

трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці. Вона включає 

доплати, надбавки, гарантійні і компенсаційні виплати, передбачені чинним 

законодавством, премії, пов’язані з виконанням виробничих завдань і 
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функцій 19, с. 380. Тобто гарантійні виплати у даному випадку є оплатою 

праці, що не зовсім точно розкриває їх сутність. Разом з тим, така їх 

класифікація дозволяє полегшити механізм реалізації, оскільки забезпечити 

право працівників на виплати необхідно в будь-якому разі. Науковці-

правники вказують, що гарантійні виплати здійснюються незалежно від 

фактичних затрат праці, право на їх отримання є винятком з принципу 

оплати за працю, що виникає лише у випадках, спеціально передбачених 

законодавством. Ця обставина дозволяє віднести право на гарантійні виплати 

до категорії додаткових майнових прав працівника і, відповідно, додаткових 

майнових обов’язків роботодавця 20, с. 155. Таким чином, гарантії мають 

особливу природу, що протилежна до оплати виконаної роботи. Крім того, 

важливим видається визначення гарантійних виплат не як фактичної суми 

грошей, а як права працівника, що якраз і реалізується через отримання 

певних коштів. Саме тому більш доречно розглядати гарантійні виплати не 

як виняток, а як окреме явище із власними особливостями та принципами. 

Відповідно, співвідносити економічну та правову сутність можливо як 

теоретичне й практичне.  

Як зазначає М.Д. Гнатюк, оскільки реалізація права відбувається у діях 

(чи правомірній бездіяльності) суб’єктів, то чи реалізується норма чи ні, 

здебільшого залежить від соціальних властивостей даної норми 21, с. 7. 

Саме ці властивості визначають характер дії суб’єкта у тих випадках, коли 

норма не реалізується або ігнорується, тобто не здійснюється жодних дій чи 

здійснюється варіант поведінки, що порушує норму. В контексті дослідження 

гарантійних виплат можна зазначити, що правові норми не втілюються 

повністю у законодавстві, це дозволяє тлумачити інститут гарантійних 

виплат не відокремлено, а лише через розкриття суміжних понять. У свою 

чергу, зазначене призводить до неправильного застосування нормативних 

приписів та реалізації права. Тому економічна сторона гарантійних виплат 

безпосередньо пов’язана із правовою, їх комплексне дослідження дозволяє 

розглянути ефективність реалізації, виділити основні проблеми та завдання 
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для вдосконалення, які допоможуть належним чином забезпечити право 

працівників на гарантійні виплати.  

Таким чином, основною проблемою залишається невизначеність саме 

правової природи. З цього приводу Н.В. Дараганова зазначає, що охорону 

праці насамперед можна розглядати з позиції того, що вона є одним із 

інститутів галузі трудового права, який можна визначити як сукупність 

правових норм, що регулюють відносини щодо забезпечення безпечних та 

здорових умов праці, спрямованих на збереження життя і здоров’я 

працівників 22, с. 9. Отже, можна дійти висновку, 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’язаний із 

матеріальним становищем особи, то, відповідно, й гарантійні виплати 

слугують загальній меті охорони праці. З цієї позиції 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 й здоров’я умов праці. Разом 

з тим, методи, способи й принципи різняться, що характерно й для  

суспільних відносин.  

Досліджуючи співвідношення даних понять, А.В. Калини визначає, що 

гарантійними виплатами і компенсаційними виплатами є складові оплати 

праці працівника роботодавцем у випадках нецільового використання 

робочого часу або виконання не передбачених трудовою угодою робіт 23, 

с. 65. Аналізуючи визначення автора, можна дійти висновку, що тлумачення 

гарантійних виплат через інститут оплати праці можливо лише у випадку 

надмірно широкого розуміння останнього. Так, якщо вважати, що праця – це 

будь-яка діяльність, що здійснюється особою незалежно від існування 

трудових відносин та їх суб’єктів у вигляді працівника й роботодавця, то, 

відповідно, й гарантійні виплати є також оплатою праці. Із визначення автора 

можна зробити ще один висновок стосовно того, що виплати, здійснювані в 
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процесі трудових відносин, уже оплата роботи. Проте, на нашу думку, таке 

розмежування є недоцільним, оскільки надмірно ускладнює термінологію та 

може бути описане й за допомогою існуючих понять. 

Н.В. Овсюк виокремлює декілька особливостей оплати праці. У першу 

чергу, це один з головних елементів трудових відносин, які виникають з 

угоди між працівником і роботодавцем щодо виконання працівником 

трудової функції (роботи) за плату. Не менш важливою особливістю є 

організаційний аспект відносин у системі оплати праці, що характеризує міру 

праці і міру її оплати в межах і понад норми праці, визначає форми, умови 

винагороди, порядок нарахування та виплат різних видів винагороди. 

Правові відносини оплати праці також гарантують отримання працівниками 

заробітної плати та інших виплат відповідно до державних гарантій, 

укладених трудових договорів і досягнутих результатів праці 24, с. 28. 

Такий перелік дає можливість чітко визначити відмінності гарантійних 

виплат. Так, вони можуть призначатись й за відсутності трудових відносин, 

тобто при наявності лише пов’язаних із ними. Крім того, їх розмір не 

залежить від норм праці, її організації та досягнутих результатів, дотримання 

трудової дисципліни тощо. Таким чином, гарантійні виплати недоречно 

розкривати через поняття оплати праці. Таке трактування звужуватиме як їх 

поняття, так і роль та значення для забезпечення рівня життя працівника. 

Наступним питанням, що безпосередньо впливає на визначення обсягу 

поняття гарантійних виплат, є його співвідношення із компенсаційними 

виплатами, оскільки доволі часто їх дослідження здійснюється комплексно 

без виділення певного розмежування. В.В. Жернаков визначає, що 

компенсаційні виплати – це грошові виплати, що здійснюються у 

передбачених законом випадках для відшкодування працівникам додаткових 

витрат, яких вони зазнали у зв’язку з виконанням трудових обов’язків чи 

переведенням на роботу в іншу місцевість, особливим характером роботи 

тощо 25, с. 278. Таким чином, серед основних відмінностей між 

компенсаційними та гарантійними виплатами можна визначити ціль та 
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відносини. Компенсація можлива лише у випадку виконання працівником 

своїх трудових обов’язків, а отже, крім компенсації, виплачується заробітна 

плата. Також гарантійні виплати пов’язані з рівнем заробітної плати, однак 

для компенсації важливою є фактична кількість використаних коштів. 

Не менш важливим у контексті визначення сутності гарантійних 

виплат є їх співвідношення із гарантійними доплатами. На сьогодні дане 

питання малодосліджене, що призводить до різного тлумачення одних і тих 

же отриманих працівником сум грошей залежно від підходу науковця. Так, 

Н.Б. Болотіна при виділенні переліку сум грошей, що відносяться до виплат 

та доплат, зазначає: «До основних гарантійних виплат належать: виплати при 

службових відрядженнях (ст. 121 КЗпП, постанова Кабінету Міністрів 

України від 23 квітня 1999 року № 663 «Про норми відшкодування витрат на 

відрядження в межах України та за кордон»); до основних видів гарантійних 

доплат належать: витрати на відрядження при направленні в службове 

відрядження (ст. 121 КЗпП, постанова Кабінету Міністрів України від 23 

квітня 1999 року № 663 «Про норми відшкодування витрат на відрядження в 

межах України та за кордон»)» 26, с. 286. Хоча дані нормативні акти вже не 

чинні, проте думка науковця яскраво виражає проблемні моменти. Так, 

незрозумілим залишається, за яким критерієм здійснювався розподіл, як 

співвідносяться виплати та витрати при службових відрядження. Крім того, 

досліджуючи текст як уже не чинної постанови, наведеної Н.Б. Болотіною, 

так і постанови «Про суми та склад витрат на відрядження державних 

службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження 

підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково 

утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів», яка її змінила, 

можна побачити, що формулювання «доплати» взагалі не вживається, а це, 

власне, і створює певну заплутаність. Відповідно, вираз у постанові № 98 

«надбавка до затверджених сум добових витрат» є визначальним для 

розуміння різниці між гарантійними виплатами та доплатами 27. 

Розглядаючи дану проблему, Л.П. Грузінова зазначає, що, на відміну від 
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гарантійних виплат, гарантійні доплати надаються, щоб запобігти зниженню 

заробітної плати працівника 28, с. 86. Таким чином, доплати та виплати 

мають різну ціль. Виплати спрямовані на збереження заробітної плати, а 

гарантійні доплати більшою мірою пов’язані із оплатою праці, хоча й не 

передбачені безпосередньо трудовим договором. Наприклад, виплати 

здійснюються, коли працівника переводять на іншу посаду в разі простою чи 

погіршення стану здоров’я. 

Розкриваючи сутність гарантійних виплат, А.М. Островерх зазначає, 

що їх соціально-економічне значення  полягає у збереженні за працівником 

досягнутого ним рівня доходів у той період, коли він не працював 29, 

с. 382. Таке розуміння збігається із метою гарантійних виплат, однак далеко 

не завжди чітко проявляється у законодавстві, де обчислення доходу 

звужується певними строками. Однак важливим у даному випадку є 

розкриття й соціальної сутності. Виплати здійснюються лише тоді, коли 

невиконання працівником трудових обов’язків санкціоноване державою та 

пов’язано із соціальними потребами і задоволенням соціальних інтересів, до 

яких може відноситись стан здоров’я, виконання більш важливих функцій 

(участь у примирних комісіях, покращення професійних вмінь тощо). 

Тож на основі проаналізованих підходів до співвідношення різних 

інститутів охорони праці, аналізу відмінних та схожих рис між ними можна 

зробити висновок про сутність гарантійних виплат. Отже, сутність 

гарантійних виплат містить декілька елементів: соціальну, економічну та 

правову складову. Соціальна сутність проявляться через можливість за 

допомогою гарантійних виплат забезпечити належний рівень життя 

працівника у моменти, 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. Необхідність правового регулювання обґрунтовується важливістю та 
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соціальною цінністю даних відносин і створенням такого механізму, що 

забезпечував би їх реалізацію в найбільш результативний, швидкий та 

комфортний для працівників спосіб.  

Таким чином, дослідження сутності гарантійних виплат дозволило 

визначити їх багатогранну природу та вплив на різні сфери життя. Крім того, 

саме багатогранна природа у поєднанні із метою дає можливість встановити 

місце гарантійних виплат. Так, це один із інститутів трудового права, що 

безпосередньо пов’язаний із охороною праці та реалізується, в тому числі, з 

метою досягнення її мети. Також у межах охорони праці гарантійні виплати 

існують поряд із оплатою праці, компенсаційними виплатами та 

гарантійними доплатами, однак не залежать від них. Саме використовуючи 

дані положення, можна буде вдосконалити законодавства таким чином, щоб 

воно найефективніше відповідало потребам працівників. 

Розуміння гарантійних виплат пов’язане із їх співвідношенням з 

різними суміжними поняттями, такими як  «охорона праці», «трудове право», 

«компенсаційні виплати» та «оплата праці». Проте гарантійним виплатам 

притаманні й власні характерні риси, що дозволяють виділити їх серед інших 

правових явищ. Усі ознаки цих виплат взаємопов’язані, що дозволяє 

розкрити увесь обсяг поняття, його межі та призначення. Оскільки вони 

пов’язані, в свою чергу, із юридичними гарантіями, трудовим правом та 

виплатами, доцільно проаналізувати і їх. Саме тому ознаки гарантійних 

виплат варто розглянути в аспекті їх поділу на загальні й спеціальні. Загальні 

ознаки характерні як для гарантійних виплат, так і для інститутів, до яких 

вони входять. Відповідно, їх аналіз дасть можливість визначати роль та місце 

гарантійних виплат.  

Так, розглядаючи ознаки юридичних гарантій у трудовому праві, 

Т.М. Заворотченко виділяє наступні: системність, фундаментальність, 

постійний характер, значущість, державна забезпеченість, універсальність, 

пріоритетність, загальність й індивідуальність, рівність і справедливість 30, 

с. 96. Відповідно, для того щоб вважати виплати саме гарантійними, 
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необхідним є існування певної стабільної системи реалізації їх виплати, яка 

мала б чітко визначену мету, засоби та принципи, а також передбачала б  

юридичну відповідальність. Хоча, аналізуючи законодавство, про 

функціонування системи говорити ще зарано, проте, виходячи із 

особливостей суспільних відносин, що регулюють дані правові норми, можна 

вести мову про гарантійність виплат за сутністю. 

Л.І. Жидєєва визначає, що основною ознакою виплат працівникам є 

наявність укладеного трудового договору (чи іншого розпорядчого 

документа про прийняття на роботу) 13, с. 1125. Відповідно, дана ознака 

поширюється й на гарантійні виплати. Хоча вони можуть виплачуватися й не 

за здійснення трудових обов’язків, однак їм обов’язково мають передувати 

трудові відносини. Відповідно, для їх виплати необхідним є укладання 

трудового договору. 

Тож на основі аналізу вищеперерахованих наукових думок та 

врахування сутності гарантійних виплат можна визначити їх наступні 

загальні ознаки: 

1) соціальна спрямованість; 

2) матеріальний характер; 

3) необхідність законодавчого забезпечення; 

4) обов’язкова наявність санкцій. 

Розглядаючи соціальну спрямованість гарантійних ознак, варто 

наголосити на взаємопов’язаності даної ознаки із усіма елементами сутності, 

що проявляється у впливі на реалізацію економічної, правової і соціальної 

сторони гарантійних виплат. Таким чином, гарантійні виплати спрямовані на 

досягнення суспільного добробуту та підвищення якості життя.  

Під якістю життя Дж. Гелбрейт розуміє комплексну характеристику 

людини в різних соціальних станах, яка відображає ступінь її свободи, 

можливості всебічного розвитку і реалізації здібностей та життєвих планів. 

Це сукупність і якість матеріальних, соціальних, культурних і духовних 

цінностей, наданих суспільством людині для задоволення її потреб і 
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реалізації інтересів 31, с. 220. Відповідно, гарантійні виплати, які 

забезпечують грошовими сумами працівників у випадках, коли виконання 

трудових обов’язків є неможливим, підвищують або ж забезпечують 

стабільність можливостей для реалізації планів та здібностей такими 

працівниками.  

Крім того, соціальна спрямованість гарантійних виплат повинна бути й 

належним чином забезпечена з боку держави, оскільки задоволення 

суспільних потреб та інтересів є одним із її завдань. Тож державний вплив на 

соціальне спрямування гарантійних виплат повинен проявлятись через 

загальнодержавні соціальні програми, вдосконалення правового 

регулювання, а також ведення інформаційної політики, що доносила б до 

суспільства, працівників та роботодавців відомості про їх права та обов’язки 

та таким способом сприяла б підвищенню соціальної свідомості і 

відповідальності. Останні фактори, в свою чергу, також впливають на рівень 

якості життя. 

Роль держави у соціальному спрямуванні гарантійних виплат 

забезпечується й конституційними нормами. Так, згідно із ст. 48 Конституції 

України кожен має право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім’ї, 

що включає достатнє харчування, одяг, житло 32. Таким чином, гарантійні 

виплати виступають 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.   

Розглядаючи майновий характер гарантійних виплат, зазначимо, що  

спочатку доречно сформувати розуміння майна та його природи. Так, 

Цивільний кодекс України визначає майно як окрему річ, сукупність речей, а 

також майнові права та обов’язки 33. Проте дане визначення, на наш 

погляд, не розкриває сутності й особливостей цього поняття. Найбільш 

змістовно його трактує Б. П. Карнаух, який, поєднуючи теоретичний підхід із 

практикою Європейського суду з прав людини, зазначає, що суб’єктивне 
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право може являти собою майно лише в тому разі, якщо таке право має 

економічну цінність, корта більшим або меншим ступенем точності може 

бути виражена в грошовому еквіваленті 34, с. 238. Розглядаючи дане 

поняття в контексті гарантійних виплат, необхідно зупинитись на 

економічній цінності. Так, враховуючи характер та розуміння поняття 

«виплати працівникам» у міжнародному праві, можна дійти висновку щодо 

економічної цінності як усіх виплат правникам, так і, зокрема, гарантійних 

виплат.  

Вираження ж саме у грошовому еквіваленті є скоріше вимогою 

законодавства, ніж сутністю майнового характеру, оскільки економічну 

цінність можна виразити саме через нерухомість. Дане співвідношення 

розкриває І.С. Борисова, яка зазначає: «Гроші – це особливий товар, який 

виконує роль загального еквівалента. Коли робітник отримує плату за свою 

працю, то ці відносини між працівником та роботодавцем – не фінанси. Але, 

якщо із своєї заробітної плати працівник платить податки, то це вже сфера 

фінансів» 35, с. 19. Таким чином, використання для розрахунку інших 

методів ускладнили б процедуру здійснення гарантійних виплат та, власне, й 

самі відносини. Тому з метою економії часу та збільшення ергономічності 

процесу і можливості контролю виплати передбачено здійснювати за 

допомогою грошових сум. Крім того, встановлення саме грошового виразу 

вартості праці сприяє розвитку економічного забезпечення сфер освіти, 

захисту населення, будівництва, що пов’язує матеріальний характер 

гарантійних виплат із його соціальною спрямованістю. 

Загальною ознакою є необхідність законодавчого забезпечення. 

Необхідність чіткої законодавчої бази вже частково обґрунтовувалась через 

розкриття попередніх ознак. Проте найбільш яскраво розглянути дану ознаку 

дозволить аналіз історичних умов розвитку взаємовідносин роботодавця та 

працівника, а також інституту зловживання правом. 

Тож трудові права відносять до другого покоління прав людини. Вони 

пов’язані із розвитком виробництва і науково-технічним прогресом. Чинне у 
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ХІХ – на початку ХХ ст. регулювання відносин у трудовому процесі 

переважно методами цивільного права дало можливість роботодавцям 

експлуатувати працівників такою мірою, яка мало чим відрізнялася від 

феодальних умов праці холопа 36, с. 58. Звісно, що на сьогодні повернення 

до таких умов зневажання природних та соціальних прав людини і 

працівника неможливе. Однак залежні відносини між роботодавцем та 

працівників все ж існують. Єдиним фактором, що врівноважує права та 

обов’язки даних суб’єктів трудових відносин, є правове регулювання та 

законодавче забезпечення із обов’язковим передбаченням санкцій у разі 

порушення прав, недотримання заборон чи невиконання обов’язків. 

Інший важливий момент, який розкриває необхідність законодавчого 

забезпечення, – інститут зловживання правом, що може бути використаний у 

цілях збагачення або задля завдання шкоди (шикана). Так, Н.О. Максименко 

визначає наступні ознаки зловживання правом працівником: така поведінка 

завжди є несумлінною; працівник діє навмисно, бажаючи одержати певну 

вигоду (наприклад, отримати компенсацію за час вимушеного прогулу); дана 

поведінка здатна завдати шкоди роботодавцю або заподіює її; відсутня пряма 

протиправність 37, с 91. Таким чином, відсутність законодавчого 

передбачення переліку допустимих причин для невиконання трудових 

обов’язків і сплати гарантійних виплат дозволяла б використовувати право на 

відпочинок, свободу пересування тощо у спосіб, що не є правомірним. Однак 

довести їх протиправність також було б неможливо через формальне 

непорушення законодавчих норм.  

Ознака «обов’язковість наявності санкції» є пов’язаною із попередньою 

ознакою та випливає із неї. Необхідність існування юридичної 

відповідальності за дії або ж бездіяльність розкривається через особливості 

психології людини. Т.І. Лункіна зазначає, що  ступінь особистісної 

відповідальності тим вищий, чим більше виражена дія та її результат. За 

напрямами можна виділити такі вектори відповідальності: від колективної до 

індивідуальної; від зовнішньої до внутрішньої 38, с. 55. Таким чином, для 
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встановлення належного як правового, так і соціального регулювання можна 

використовувати. Юридична відповідальність закріплюється одразу на рівні 

держави, що є колективним та зовнішнім вектором. Однак у процесі 

застосування юридична відповідальність призводить й до соціальних змін, 

внаслідок яких підвищується власна самосвідомість особи, усвідомлення нею 

важливості точного й неухильного дотримання законів. Отже, ризик 

притягнення до юридичної відповідальності зменшується через постійну 

індивідуальну, внутрішню, соціальну відповідальність. У свою чергу, для 

гарантійних виплат це означає зменшення випадків невиплати з боку 

роботодавця та реальних прогулів й порушення трудової дисципліни з боку 

працівника. 

Крім того, для юридичної відповідальності стосовно гарантійних 

виплат характерним є можливість застосування як дисциплінарної, так і 

цивільної  відповідальності. Остання забезпечується нормами про обов’язок 

виплатити гарантійну виплату. Дисциплінарна відповідальність роботодавця 

можлива лише у випадку її передбачення в трудовому або ж колективному 

договорі та найчастіше матиме також матеріальний характер, тобто 

накладатиметься у виді штрафу.  

Спеціальні ознаки гарантійних виплат дозволяють виокремити їх межі, 

відокремити від інших інститутів трудового права та вказати на мету 

застосування. Так, досліджуючи дане питання, П.П. Рудницька виділяє 

наступні особливості: матеріальний характер цих виплат; їх соціально-

економічне призначення – збереження або недопущення зниження заробітку 

(доходу) працівника; спеціальний порядок їх нарахування; можливість 

встановлення випадків надання гарантійних виплат на основі як державного, 

так і договірного регулювання 20, с. 127. Перераховані автором ознаки 

дійсно розкривають сутність поняття, однак більшість із них не вказує саме 

на особливості. Так, матеріальний характер, а також дуалістичність 

встановлення характерна не лише для гарантійних виплат. Також автором не 
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зазначено критерію поділу, що допоміг би розмежувати сутнісні та загальні 

ознаки. 

Тож на основі вищеперерахованих теоретичних підходів та аналізу 

поняття гарантійних виплат можна виділити наступні спеціальні ознаки: 

1) диференційованість; 

2) винятковий характер; 

3) плюралістичність реалізації. 

Розглядаючи диференційованість гарантійних виплат, наголосимо, що 

така ознака пов’язана із різноманітністю цілей, котрі стоять перед 

гарантійними виплатами. Вони можуть слугувати й критерієм для 

класифікації гарантійних виплат, через яку також розкривається ознака 

диференційованості.  

Отже, правове регулювання гарантійних виплат здійснюється великою 

кількістю непрофільних законів. Звісно, що головну роль у цьому відіграє 

Кодекс законів про працю України, у главі 8 якого закріплений перелік 

випадків, за яких застосування гарантійних виплат є обов’язком 1. Їх 

конкретизація здійснюється конституційним, виборчим, адміністративним 

законодавством. Крім того, даний перелік не є вичерпним, тому додаткові 

вимоги можуть встановлюватись у трудовому чи колективному договорах.  

Важливу роль має й нормативна сторона правових актів, що 

встановлює порядок і спосіб реалізації. Так, постанова Кабміну «Про 

затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати» визначає, 

яким чином обчислювати та виплачувати гарантовані виплати,  а також 

містить їх перелік 39. Проте така постанова значно обмежує можливості 

застосування гарантійних витрат, оскільки процедура реалізації передбачена 

лише для тих, що передбачені законом. Тобто, якщо такі виплати встановлені 

у трудовому чи колективному договорі, у ньому ж варто й зазначати 

принципи та механізм їх реалізації.  

Хоча перелік обов’язкових гарантійних виплат і закріплений в одному 

Кодексі, мета кожної гарантійної виплати є різною. Так, у ч. 3 ст. 17 Закону 
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України «Про охорону праці» визначено, що на час проходження медичного 

огляду за працівниками зберігаються місце роботи (посада) і середній 

заробіток 40. Відповідно, метою такої гарантійної виплати є забезпечення 

належного рівня безпеки умов праці, що залежать не лише від обладнання, 

але й від фізичного та психологічного здоров’я працівників, які на ньому 

працюють. Разом з тим, згідно з ч. 1 ст. 199 Кодексу законів про працю 

середній заробіток зберігається й за особами, що виконують державні або 

громадські обов’язки 1. У цьому випадку встановлення гарантійної виплати 

визначається пріоритетною роллю виконання громадських обов’язків, а отже, 

передбачається усунення перешкод для їх виконання та заохочення 

відповідної діяльності усіма можливими способами, в тому числі й за 

допомогою гарантійних виплат. 

Іншою спеціальною ознакою гарантійних виплат є їх винятковий 

характер. Так, суспільні відносини між працівником та роботодавцем будуть 

корисними обом сторонам, коли матимуть ознаки продуктивності. 

В.П. Мікловода визначає продуктивність праці як ефективність трудових 

витрат, здатність конкретної праці створювати за одиницю часу певну 

кількість матеріальних благ 41, с. 88. Відповідно, порушення даного 

правила через невиконання трудових обов’язків спричинить низьку 

продуктивність, а отже, невигідність трудових відносин між конкретними 

суб’єктами, а можливо й ведення бізнесу. Однак це лише економічна 

складова питання. 

Ст. 40 Кодексу законів про працю передбачено, що трудовий договір 

може бути розірваний власником через систематичне невиконання 

працівником без поважних причин обов’язків, покладених на нього трудовим 

договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку, якщо до 

працівника раніше застосовувалися заходи дисциплінарного чи громадського 

стягнення, через прогул (в тому числі відсутність на роботі більше трьох 

годин протягом робочого дня) без поважних причин 1. Відповідно, може 

застосовуватись дисциплінарна, адміністративна відповідальність, а також 
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звільнення. Таким чином, усі вищеперераховані ситуації є типовим сценарієм 

розвитку відносин при невиконанні трудових обов’язків. Таке ж 

невиконання, в свою чергу, є обов’язковим для отримання гарантійних 

виплат.  Аналогічною є й соціальна сторона невиконання трудових 

обов’язків. Так, Конституцією України передбачено, що кожен має право на 

підприємницьку діяльність, а також право на працю, що включає можливість 

заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно 

погоджується 32. Тобто у суспільстві створюються належні умови для 

рівності між роботодавцем, що займається підприємницькою діяльністю, та 

працівником, який виконує трудові функції. Їхні відносини мають особливий 

збалансований приватноправовий характер, а отже, будь-які зміни 

важливості соціальної ролі призведуть до дисбалансу та порушення таких 

відносин, а можливо й до їх трансформації у нові.  

Саме так і проявляється винятковий характер гарантійних виплат, що 

встановлює певні винятки із стандартного правового регулювання. Кожен з 

них обов’язково повинен мати обґрунтовану та чітку мету, що була б 

важливішою, ніж інтереси сторін трудового договору, а отже, встановлення 

винятку є виправданим. 

Плюралістичність реалізації гарантійних виплат розкривається через 

причину та порядок виконання. Згідно із ст. 8 Закону України «Про 

колективні договори і угоди» у змісті колективної угоди можуть бути 

передбачені гарантії праці і забезпечення продуктивної зайнятості 42.  

Тобто гарантійні виплати можуть встановлюватися й добровільно, на основі 

домовленостей сторін. Враховуючи вищепроаналізовані приписи Кодексу 

законів про працю, можемо зробити висновок про варіативність можливості 

виникнення гарантійної виплати, яка встановлюється як в обов’язковому, так 

і в добровільному порядку. 

Крім того, плюралістичність проявляється й через різні способи сплати 

гарантійних виплат, що залежать від їх виду. Так, лише у законодавстві 

встановлено декілька таких способів:  обчислення середньої заробітної плати  
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для   оплати   часу щорічної  відпустки, виходячи з виплат за останні  12  

календарних  місяців роботи,   що   передують  місяцю  надання  відпустки; 

обчислення середньомісячної заробітної плати у всіх  інших випадках її 

збереження,  виходячи з виплат за останні 2 календарні місяці роботи; коли 

працівник не мав заробітку не зі своєї вини, нарахування середньої заробітної 

плати проводиться, виходячи з установлених йому в  трудовому договорі 

тарифної ставки 39. Тобто залежно від мети встановлення гарантованої 

виплати змінюватиметься й порядок її реалізації. Важливим на сьогодні є 

запровадження гнучкої системи обчислення, що допоможе оперативніше 

здійснювати виплати, а також вирахувати грошову суму, яка б дійсно була 

гарантійною виплатою у певних ситуаціях. 

Тож ознаки гарантійних виплат сприяють дослідженню даного поняття 

в усіх його проявах, більш детальному розкриттю його законодавчого 

регулювання. Відповідно, на основі їх аналізу можливо виділити прогалини 

та колізії у праві, а також межі суспільних відносин, на які впливає правове 

регулювання. При комплексному дослідженні ознак гарантійних виплат 

можливо розкрити їх роль та важливість для суспільства, а також визначити 

завдання для подальшого вдосконалення результативності правового 

регулювання. 

Умови трудового договору є обов’язковими для його сторін. Разом з 

тим, держава зобов’язана, в першу чергу, забезпечувати національні й 

суспільні інтереси, що часто можуть не співпадати із індивідуальними. 

Одним із таких випадків є гарантійні виплати, що сплачуються роботодавцем 

працівнику. Дослідження поняття, сутності й особливостей гарантійних 

виплат дозволяє визначити проблеми, пов’язані із реалізацію нормативно-

правових актів, проаналізувати їх відповідність переліку, сучасним умовам і 

поважним причинам невиконання трудових обов’язків. Крім того, теоретичні 

напрацювання можливо використати для вдосконалення правових приписів, 

а також розроблення державних і регіональних програм щодо створення 
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системи гарантійних виплат та її розвитку в одному напрямі задля 

досягнення єдиної мети. 

 

1.2 Наукова інтерпретація та особливості компенсаційних виплат у 

трудовому праві 

 

Аналізуючи українське законодавство у сфері трудових відносин, не 

можемо 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, метою яких є 

забезпечення належного рівня відносин між роботодавцем та працівником, 

які виникають у межах правового поля.  

У той же час, будь-які суспільні відносини змінюються, набуваючи 

нового змісту, що відповідає реаліям взаємодії осіб в тій чи іншій сфері у 

певний час. Трудові відносини не є винятком, що 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 в його оновленні, 

зокрема, шляхом прийняття нового Трудового кодексу, щодо проектів якого 

протягом багатьох років проходять дискусії з метою максимально 

ефективного 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, поряд із збереженням для громадян належного рівня 

трудових прав та умов праці, зумовлюють проведення ґрунтовних 

досліджень у даній сфері. 

Питання компенсаційних виплат стало предметом наукового інтересу 

таких вчених, як А.М. Островерх, М.І. Іншин, Ю.М. Коршунов, 
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К.О. Севастьяненко, Г.С. Гончарова, В.О. Кучер, Н.Б. Болотіна, О.Є. Сонін, 

Я.В. Свічкарьова, О.І. Процевський, О.П. Рудницька, К.Ю. Мельник, 

В.Г. Ротань, С.О. Цимбалюк, В.В. Лазор та ін. 

Насамперед відзначимо, що дефініція та сутність поняття 

компенсаційних виплат не була достатньо досліджена в науковому 

середовищі, що зумовлює актуальність даної роботи. Зокрема встановлення 

сутнісних ознак, що формують дане поняття, дозволить закласти підґрунтя як 

майбутніх досліджень, так і формування законодавчої бази з метою 

регулювання даної сфери трудових відносин. 

Розкриття сутності компенсаційних виплат дозволить сформувати 

необхідний рівень розуміння даного поняття, що може стати базисом для 

оновлення законодавства та належного упорядкування відносин у даній 

сфері. 

У цьому контексті мова, у першу чергу, йде про формування нового 

підходу до розуміння даного поняття в сучасних реаліях, що дозволить 

будувати правові конструкції щодо впорядкування правовідносин у даній 

сфері, а також стосовно похідних понять, що надасть можливість привести 

законодавство у відповідність з вимогами та тенденціями нинішнього стану 

суспільних відносин. 

Необхідність дослідження наведених питань та формування висновків 

в результаті відповідного аналізу мають суттєве значення, оскільки їх досить 

недостатня розробленість у науці трудового права та дискусійний характер 

можуть зумовити недосконалість нормативного забезпечення даного питання 

в майбутньому, зокрема встановлення належного правового регулювання 

Трудовим кодексом (у разі схвалення його Проекту), який приділяє досить 

значну увагу питанням компенсаційних виплат. 

Академічний тлумачний словник розкриває поняття «сутність» у двох 

значеннях. Сутністю є найголовніше, основне, істотне в чому-небудь; зміст 

даного поняття та його суть. У другому значенні, що пропонується в 

словнику, сутність тлумачиться як головне, визначальне в предметі, що 



 

 

39 

зумовлене глибинними зв’язками й тенденціями розвитку і пізнається на 

рівні теоретичного мислення [43, c. 860]. Таким чином, при дослідженні 

сутності окремого поняття слід звертати увагу та його зміст та зв’язки з 

іншими явищами. При цьому слід виокремлювати саме найголовніші 

складові змісту, які дозволяють зрозуміти дефініцію досліджуваної категорії 

та розмежувати її з іншими правовими поняттями. Відповідний аналіз також 

доцільно проводити в межах родових понять та понять, які є суміжними, 

оскільки такий підхід дасть можливість виокремити ознаки саме предмета 

дослідження. 

Отже, розглядаючи сутність поняття компенсаційних виплат, доцільно 

для більш повного його розуміння проаналізувати окремі складові частини.  

Під виплатою в загальновживаному розумінні мається на увазі дія, яка 

означає видачу плати за що-небудь [43, c. 453]. Зауважимо, що важливим 

моментом у даній дефініції є наявність підстави для відповідної видачі. 

Таким чином, виплата у формі передачі плати може бути здійснена лише за 

наявності необхідної підстави, яка є різною для кожного виду. Отже, для 

правильного трактування поняття компенсаційних виплат у трудовому праві 

необхідним має бути встановлення підстав таких виплат, що дозволяють 

відокремити відповідний вид виплат від інших. 

       Оскільки виплата є певною дією, то мусять бути й суб’єкти, які 

відповідну дію виконують. Крім того, так як виплата здійснюється за 

конкретне діяння, то його повинен здійснити суб’єкт, який таку виплату 

отримує. Таким чином, спостерігається наявність суспільних відносин між 

двома суб’єктами, один з яких виконує певну дію, а другий за відповідну дію 

видає йому плату. Відзначимо, що в межах дослідження відповідні суспільні 

відносини регулюються трудовим правом, тобто вони є його предметом.  

З точки зору О.О. Процевського, предмет трудового права складають 

суспільні відносини, що виникають із застосування, організації, управління 

та оцінки фізичної і розумової праці людини. Об’єктивна нероз’єднаність 

людини та її праці дозволили з усієї сукупності суспільних відносин 
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відокремити коло тих, які виникають із застосуванням праці і називаються 

трудовими. Це відносини, які виникають з реалізації здатності до праці, з 

трудового договору (контракту), а їх суб’єкти мають на меті виконання 

роботи, обумовленої угодою, тобто застосування праці. Сутність даних 

відносин полягає у застосуванні людиною своєї здатності до праці і 

одержанні адекватної їй платні [44, с. 81]. Отже, розглядаючи питання 

правовідносин у межах предмета регулювання трудовим правом, доцільно 

розглядати питання реалізації одним із суб’єктів здатності до праці. Плата в 

даному випадку визначається як виплата особі за реалізацію нею своєї 

працездатності. Таким чином, справедливим є наш попередній висновок 

щодо наявності у правовідносинах стосовно виплати другого суб’єкта, який 

для отримання виплати повинен вчинити певні дії.  

Підтвердженням такого висновку в межах трудового права також може 

бути позиція О.С. Пашкова, який вважає, що об’єктами правового 

регулювання «є жива праця, її організація та умови» [45, с. 11]. Розглядаючи 

працю як певну діяльність людини та сукупність цілеспрямованих дій, що 

потребують фізичної або розумової енергії і мають своїм призначенням 

створення матеріальних та духовних цінностей [43, c. 552], вважаємо, що 

тією дією, яку виконує особа, котра отримує виплату, є праця. Тобто особа, 

виконуючи певні дії щодо створення цінностей як матеріальних, так і 

духовних, вправі очікувати за такі дії отримання певної виплати.  

Відзначається, що предметом трудового права є суспільні відносини, 

які виникають із застосування, організації, управління, оцінки та охорони 

праці людини. Іншими словами, трудове право регулює суспільні відносини, 

що виникають з приводу застосування здібності людини до праці, тобто 

праці у широкому розумінні слова, коли і сам суспільний процес праці є 

предметом правової регламентації, і відносини, безпосередньо пов’язані з 

трудовими [46, c. 248]. Відзначається, що трудовим правом регламентуються 

не тільки суто трудові відносини, але й суспільні відносини, які пов’язані із 

трудовими. Отже, питання виплат у трудовому праві можуть стосуватись не 
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лише саме трудових відносин, що значно розширює об’єкт дослідження. 

Разом з тим, відзначимо, що суб’єктами таких відносин залишаються 

роботодавець та працівник, однак сфера взаємовідносин між ними може 

змінюватись. 

Щодо здібностей особи також висловився О. Гавел, який констатував: 

«Праця невіддільна від працівника. Відділити людину від здібностей до праці 

неможливо. А тому я відкидаю ідею, що людина є товаром». І далі: 

«...вважаю, що при укладенні трудового договору повинно йтися не про 

купівлю-продаж якоїсь абстрактної робочої сили, а про надання у 

розпорядження роботодавця здібності виконувати певну роботу» [47, с. 55]. 

Такої ж позиції дотримується й В.В. Лазор, який зазначає наступне: «Нині 

тим більш уявляється сумнівним повернення до «найму» праці, тобто до суто 

цивілістичної моделі регулювання відносин між роботодавцем і праців-

ником...» [48, с. 66]. Цілком погоджуємось із наведеними позиціями, оскільки 

здібності працівника, які забезпечені знаннями, навичками та досвідом, 

відіграють важливу роль у процесі праці, зокрема можуть впливати на якість 

та час виконання окремих дій. Окрім того, наявність певних здібностей може 

надати можливість працівнику виконувати окремі додаткові дії, які прямо не 

пов’язані із його основними трудовими обов’язками. Отже, від здібностей 

залежить ефективність праці особи, що, в свою чергу, має безпосередній 

вплив на здійснювані на її користь виплати. 

У цьому аспекті цікаву думку висловив А.Р. Мацюк, який зазначив: 

«Праця є основою усього суспільного життя, джерелом усіх суспільних 

відносин» [49, с. 72]. Дана позиція заслуговує на увагу, разом з тим, на нашу 

думку, в межах трудових відносин основною метою праці є можливість 

отримувати плату за виконані дії.  

М.І. Іншин вказує на зв’язок праці з людиною як важливий аспект 

характеристики предмета трудового права. Автор стверджує, що, регулюючи 

право людини на працю, потрібно виходити з того, що люди – це не робоча 

сила, не механізми, а найвища соціальна цінність. Процес праці проходить у 
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певних організаційних формах, які функціонують в межах певних соціальних 

утворень (підприємств, установ, організацій) та реалізуються через певні 

суспільні відносини. Це викликане тим, що той, хто працює, використовує 

певні предмети і засоби, в яких є конкретний власник, у процесі праці 

людина, як правило, використовує ті знання і навички, які вже створені 

іншими людьми і передаються їй; основним є те, що людина в певній 

організації вступає у відносини з іншими людьми [46, с. 198]. Відзначимо, 

що процес праці є досить складним і багатоетапним явищем, яке включає в 

себе досить значну кількість елементів. У даному контексті важливо 

виокремити факт функціонування процесу праці в організаційних формах – 

на підприємствах, в установах та організаціях, з використанням засобів, які 

належать іншій особі. Мається на увазі, що відповідні засоби є власністю 

таких підприємств тощо. Таким чином, можливо відзначити, що особа, яка 

використовує працю іншої особи, не тільки здійснює їй оплату такої праці, 

але й за свій рахунок забезпечує можливість виконання такої діяльності. 

Відповідним забезпеченням, на нашу думку, можуть бути і інші виплати, 

здійснені роботодавцем працівнику. 

Відзначимо, що поняття виплати є родовим по відношенню до поняття 

компенсаційної виплати, що зумовлює наявність спільних ознак сутності 

самого поняття. Тобто компенсаційна виплата є платою за що-небудь. 

Підкреслюємо, що за допомогою визначення підстави такої оплати, яка 

розкриває сутність компенсаційних виплат, необхідно деталізувати поняття 

виплат у межах їх регулювання трудовим правом.  

Враховуючи наведені вище дослідження, приходимо до 

попереднього висновку, що виплатою в межах регулювання трудового 

права є видача роботодавцем за свій рахунок працівнику плати за 

застосування ним своїх здібностей до праці щодо створення цінностей як 

матеріальних, так і духовних, з використанням засобів виробництва, що 

належать роботодавцю, в межах трудових або пов’язаних із ними 

відносин.  
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Таким чином, відповідна видача плати є виплатою працівнику. Однак 

дефініція виплати працівнику також не стала поширеним предметом 

наукового інтересу українських вчених. 

Вивчення висловлювань І.В. Орлова, які містяться у його науковій 

праці, дозволяє дійти висновку, що під виплатою працівнику слід розуміти 

сукупність оплати праці і доходів працівника [50, с. 144-145]. Таким чином, 

вчений диференціює складові виплат працівникам на оплату праці та інші 

доходи. Це дає підстави вважати, що виплата працівникам не є суто оплатою 

виконання ними трудових обов’язків, вона включає в себе й інші доходи, які 

працівник отримує від роботодавця. 

В.С. Лень надає дещо ширше визначення поняття «виплати 

працівнику», зазначаючи, що це всі форми поточної та майбутньої 

компенсації і додаткових благ, що їх надає суб’єкт господарювання 

самостійно або через третю особу працівнику та членам його сім’ї згідно з 

законодавством та внутрішньою практикою в обмін на майбутні, поточні і 

минулі послуги та у зв’язку з фактом поточних та минулих трудових 

відносин [51, c. 271]. Таким чином, вченим також підтримується позиція, 

відповідно до якої виплати працівникам є нічим іншим, як оплатою праці, 

котра може включати, крім компенсації за виконання трудових обов’язків, й 

інші додаткові блага, які виплачуються працівнику. При цьому вчений 

пов’язує можливість здійснення таких виплат з наявністю трудових відносин, 

що не обмежує можливості роботодавця у виплатах, які прямо не пов’язані із 

виконанням трудових обов’язків.  

Таким чином, розуміння виплат працівникам зводиться до того, що 

вони є формою оплати праці осіб. Отже, розкриття сутності дефініції 

категорії компенсаційних виплат пов’язане із дослідженням оплати праці як 

явища, оскільки, враховуючи попередні тези, дані поняття мають досить 

значну кількість спільних ознак, які можуть надати можливість більш 

детально дослідити сутність компенсаційних виплат та виокремити їх 

основні ознаки. 
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В.Я. Буряк стверджує, що оплата праці може бути визначена як 

винагорода, що виплачується працівнику за використання його праці [52, 

c. 317]. Можемо погодитись із даною думкою, оскільки у ній вбачається 

трактування оплати праці як виплати в її загальному значенні та уточнюється 

підстава для здійснення відповідної виплати – використання праці.  

В.І. Прокопенко під оплатою праці розуміє «винагороду, що 

встановлюється попередньо в державно-нормативному порядку або за 

угодою сторін трудового договору». Також автор стверджує, що «оплата 

праці повинна залежати від кількості та якості праці» [15, c. 365]. Дане 

визначення цікаве тим, що автор, окрім визначення оплати праці через 

загальне розуміння виплати, також вказує на її юридичну підставу. Таким 

чином, можемо зробити висновок, що праця, тобто сукупність певних дій 

працівника, може вважатись фактичною підставою для її оплати, а трудовий 

договір або нормативно-правовий акт – юридичною підставою, яка визначає 

особливості її здійснення в конкретному випадку. 

На думку О.В. Валецької, оплата праці – це система організаційно-

правових механізмів та способів, які обумовлюють визначення, нарахування 

та виплату працівнику заробітної плати за його працю відповідно до 

законодавства, актів соціального діалогу і трудового договору [53, c. 10]. 

Таким чином, автор під оплатою праці розуміє не лише саму виплату, яка 

надається працівнику, а цілу систему різноманітних елементів. Разом з тим, 

відповідне тлумачення набуло розширеного вигляду завдяки деталізації та 

розподілу процесу здійснення виплати на окремі етапи: визначення, 

нарахування та виплату.  

Подібного трактування притримується й І.С. Лаптій, який у своїх 

працях стверджує, що оплата праці – це система юридичних норм, 

спрямованих на організацію всієї системи правовідносин у цій сфері і 

регламентацію окремих її елементів, пов’язаних із забезпеченням та 

здійсненням роботодавцем виплат працівникам [54, c. 82]. Таким чином, дане 

визначення трактує оплату праці через систему елементів, однак автор, 
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вказуючи на їх наявність, не вдається до деталізації, акцентуючи лише увагу 

на їх приналежності до забезпечення здійснення виплат. На відміну від 

попереднього визначення, не вказано на підстави для здійснення відповідних 

виплат, хоча відомо, що фактичною підставою для виплати є використання 

праці, а юридичною – трудовий договір або норма законодавства. Вважаємо 

відсутність відповідних підстав для здійснення виплат недоліком даної 

дефініції, оскільки вони є сутнісними ознаками поняття та дають можливість 

відокремити його від інших виплат. Уточнюючи суб’єктів, між якими 

відбувається виплата, звертаємо увагу на виникнення трудових відносин між 

ними, однак при цьому відсутні підстави вважати, що виплата здійснюється 

саме за використання праці, оскільки трудові відносини в широкому 

розумінні не обмежуються суто виконанням трудової функції працівником. 

В економічній літературі зустрічаються такі підходи до оплати праці, 

коли автори намагаються поєднати марксистське і сучасне тлумачення 

заробітної плати. О.О. Воронін, зокрема, стверджує, що «вартість робочої 

сили (витрати на її відтворення) – це насамперед абстрактна, теоретична 

категорія. Взаємовідношення між роботодавцем і найманим працівником на 

ринку праці мають схожість з орендними відносинами. Роботодавця цікавить 

не стільки повна вартість майна (робочої сили), скільки величина плати за її 

використання (оплата праці) упродовж терміну оренди, оскільки 

орендодавець (найманий працівник) залишається власником своєї робочої 

сили» [55, с. 29]. Таке тлумачення даного поняття є досить цікавим з 

наукової точки зору. В ньому розкривається необхідність отримання 

економічного ефекту роботодавцем від використання праці. При цьому 

зазначається, що власником робочої сили є саме працівник, що узгоджується 

з попередніми висновками про нерозривність між працівником і працею як 

продуктом використання своєї працездатності із врахуванням 

індивідуального досвіду, навичок та знань. Роботодавець, у свою чергу, може 

лише використовувати таку працю протягом певного строку, що за 

відповідними ознаками цілком відповідає орендним відносинам.  
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Щодо тотожності понять «оплата праці» та «заробітна плата» довгий 

час триває наукова дискусія. Невизначеність наукової спільноти щодо даного 

питання пов’язана із досить схожим визначенням заробітної плати. 

Так, В.Г. Золотогоров вказує, що заробітна плата – сукупність виплат у 

грошовій (валютній) і (або) натуральній формі, отриманих робітником 

(нарахованих йому) за певний період часу (день, місяць, рік) [56, с. 121]. 

Таким чином, автор визначає заробітну плату як певну виплату, яка 

отримується працівником. Разом з тим, вказується, що працівник отримує 

дану виплату за певний період часу, при цьому не визначається, що саме є 

підставою для здійснення виплати. Незважаючи на зазначені недоліки 

дефініції, простежуються спільні ознаки із оплатою праці, зокрема мова йде 

про належність до родового поняття виплат, а також суб’єктний склад – така 

виплата отримується працівником. 

В.В. Кулішов зазначає, що заробітна плата – ціна використання праці 

найманого працівника [57, с. 295]. Ми не можемо погодитись із даним 

визначенням, оскільки ціна є лише еквівалентом вартості. Разом з тим, 

заробітна плата є саме виплатою, яка, крім визначення ціни виконаних робіт, 

передбачає дію – оплату таких робіт. Таким чином, науковцем у наданому 

визначенні заробітної плати встановлено лише перший етап виплати – 

вирахування її суми. 

На думку В.О. Мандибури, заробітною платою слід вважати грошову 

винагороду, яку отримує працівник за роботу протягом повного робочого 

часу (рік, тиждень, день) [58, с. 5]. У даному випадку автор досить лаконічно 

визначив основні характерні риси заробітної плати як виплати, яка 

здійснюється працівнику за його працю. Визначення часу, за який працівник 

отримує такі виплати, може свідчити про регулярність їх проведення. В 

даному випадку простежується подібність основних ознак із оплатою праці. 

Л.М. Яременко, розглядаючи поняття заробітної плати, вказує, що  це 

грошовий дохід працівників, який залежить від кількості витраченої праці під 

час створення матеріального блага або конкретного товару або витрат 
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робочого часу при наданні послуги [59, с. 190]. Можемо спостерігати 

тенденцію до визначення заробітної плати через виплату, яка здійснюється у 

зв’язку із використанням праці особи-працівника. Таким чином, природа 

поняття, а саме належність до родового поняття виплати, а також підстава 

для її здійснення збігається із відповідними ознаками категорії оплати праці.  

І.М. Щирба ж вважає неприпустимим ототожнення заробітної плати і 

оплати праці, тому що: по-перше, ці категорії стосуються різних учасників 

трудового процесу – працедавця, з одного боку, і працівника, з іншого боку,  

тобто оплатити працю є обов’язком працедавця, а отримати зароблену плату 

за свою працю є правом працівника, яке гарантує йому Конституція України; 

по-друге, сума, яку заробив працівник, є витратами працедавця, що входить у 

структуру витрат на оплату цієї праці. Тобто з точки зору смислового 

навантаження, ці поняття непорівняльні, а з точки зору працедавця, сума, яку 

він витрачає на оплату праці, більша, ніж сума, яку отримує працівник за 

свою працю, оскільки в її величину додатково до суми «заробленої плати» 

працівником включаються витрати працедавця на створення необхідних 

умов праці, здійснення заходів з її охорони і техніки безпеки [60, c. 12]. 

Цілком погоджуємось із даною позицією, так як заробітна плата, на нашу 

думку, є лише виплатою за виконання трудових обов’язків, а оплата праці 

може включати й інші виплати в межах трудових відносин. Таким чином, 

поняття оплати праці є більш широким, оскільки до його змісту включається 

здійснення й інших виплат. 

З даним висновком погоджується й Н.Б. Болотіна, яка зазначає, що 

термін «оплата праці» є більш широким, його цільове призначення 

спрямоване на організацію оплати праці, регламентацію її окремих елементів 

і всієї системи правових засобів у цій сфері, на відміну від терміна «заробітна 

плата» [26, c. 298]. Таким чином, підтверджується теза про включення до 

оплати праці різних видів виплат, які здійснюються під час існування 

трудових відносин між працівником та роботодавцем, тоді як заробітною 

платою є лише виплати за виконання певної роботи. 
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У контексті більш широкого тлумачення дефініцію терміна «оплата 

праці» надає Г.О. Швиданенко: «Оплата праці» – це будь-який заробіток, 

обчислений, як правило, у грошовому вираженні, який за трудовим 

договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за 

виконану роботу або надані послуги». Оплата праці складається з основної 

заробітної плати й додаткової оплати праці. Розміри оплати найманого 

працівника залежать від результатів його праці з урахуванням наслідків 

господарської діяльності підприємства. Основна заробітна плата працівника 

залежить від результатів його праці й визначається тарифними ставками, 

відрядними оцінками, посадовими окладами, а також надбавками і 

доплатами у розмірах, не вищих за встановлені чинним законодавством. 

Рівень додаткової оплати праці здебільшого залежить від кінцевих 

результатів діяльності підприємства. Як правило, до неї відносять премії, 

інші заохочувальні та компенсаційні виплати, а також надбавки й доплати, не 

передбачені чинним законодавством, але дозволені останнім [61, с. 201]. 

Таким чином, схиляємось до думки, що «оплата праці» є більш широким 

поняттям у порівнянні з поняттям «заробітна плата», оскільки воно включає 

ряд інших виплат. До таких виплат можуть бути віднесені надбавки, доплати, 

премії, заохочувальні та компенсаційні виплати.  

Разом з тим, законодавець вніс певні неузгодженості до усталеного в 

науковому середовищі розмежування вказаних понять. Зокрема правову 

основу структури заробітної плати закладено у ст. 2 Закону України  «Про 

оплату праці», згідно з якою до її складу входять основна, додаткова 

заробітна плата та інші заохочувальні і компенсаційні виплати. Основна 

заробітна плата – це винагорода за виконану роботу відповідно до 

встановлених норм праці, норми часу, обслуговування, посадови обов’язків. 

Вона встановлюється у вигляді тарифних ставок, окладів, і відрядних 

розцінок для робітників та посадових окладів для службовців. О.О. Сукач 

відзначає визначення законодавцем додаткової заробітної плати як 

винагороди за працю понад установлені норми, за трудові успіхи та 
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винахідливість і за особливі умови праці. Вона включає доплати, надбавки, 

гарантійні та компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством 

премії, пов’язані з виконанням виробничих завдань і функцій. До інших 

заохочувальних та компенсаційних виплат, які є структурним елементом 

заробітної плати, належать виплати у формі винагород за підсумками роботи 

за рік, премії за спеціальними системами та положеннями, компенсаційні й 

інші грошові та матеріальні виплати,  які не передбачені актами чинного 

законодавства, або які провадяться понад встановлені зазначеними актами 

норми [62, c. 145]. Таким чином, можна стверджувати, що законодавець 

вважає заробітну плату більш широким поняттям, ніж це прийнято в 

науковому середовищі. Зокрема, на його думку, до заробітної плати 

включаються не тільки виплати безпосередньо за виконання трудової 

функції, але й різного роду компенсаційні виплати, а також виплати, які 

мають заохочувальний характер, зокрема премії та винагороди за підсумками 

року. 

Разом з тим, О.В. Валецька  зазначає, що, на думку деяких вчених, 

поділ заробітної плати на три частини певною мірою суперечить природі 

заробітної плати, оскільки якщо розглядати її як винагороду за виконання 

працівником трудової функції, то до зарплати не повинні включатись 

одноразові та компенсаційні виплати. Вчена також акцентує увагу на тому, 

що зазначена структура не в повній мірі відповідає не лише ст. 94 Кодексу 

законів про працю, але й самій системі Кодексу, яка не передбачає 

включення до заробітної плати гарантійних та компенсаційних виплат, а 

також додаткових соціально-побутових пільг, які надаються підприємствами. 

На думку зазначених науковців, законодавчо введене визначення заробітної 

плати переслідує фіскальні цілі, оскільки саме заробітна плата є головним 

об’єктом оподаткування податком з доходів фізичних осіб та зборами на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування, тому розширення 

змісту поняття заробітної плати автоматично призводить до збільшення бази 

оподаткування і зростання розміру платежів до бюджету та відповідних 



 

 

50 

цільових фондів [63, c. 86]. Цілком погоджуємось із зазначеними позиціями. 

Заробітною платою є виплата за безпосереднє виконання трудової функції, 

тоді як інші виплати, включені законодавцем до складу заробітної плати, 

мають іншу правову природу, оскільки прямо не пов’язані із використанням 

працівником своїх здібностей до праці. Разом з тим, не поділяємо позицію  

стосовно того, що включення до складу заробітної плати різних видів виплат 

здійснено з фіскальною метою, так як дане твердження є лише припущенням 

авторів. Збільшення бази оподаткування податком на доходи фізичних осіб 

та військовим збором у зв’язку із розширенням поняття заробітної плати не 

відбувається. Загалом, перелік доходів, які підлягають оподаткуванню 

податком на доходи фізичних осіб не є вичерпним, про що свідчить стаття 

164 ПК України [64], тому відповідні виплати, що включені до складу 

заробітної плати, не змінили б загальну суму оподатковуваного доходу 

працівника. Разом з тим, включення виплат до складу заробітної плати 

покладає на роботодавця в порядку, передбаченому статтею 168 ПК України 

[64], обов’язки податкового агента з утримання та перерахування податку на 

доходи фізичних осіб до Державного бюджету України, що значно зменшує 

бюрократичні процедури для самих фізичних осіб. У випадку виключення 

додаткових виплат із складу заробітної плати, вони кваліфікувались би як 

інші доходи фізичної особи, які вона була б зобов’язана відповідно до вимог 

статті 179 ПК України [64] задекларувати в річній податковій декларації та 

самостійно сплатити податкові зобов’язання до бюджету. 

О.О. Сукач вважає, що заробітна плата повинна включати три складові 

елементи: основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та 

компенсаційні виплати. При цьому потребують зміни законодавчі акти, що 

не передбачають додаткових відомостей про природу та особливості оплати 

праці [62, c. 145]. Ми не поділяємо дану позицію, оскільки, на нашу думку, 

заробітна плата, як уже зазначалось, має іншу правову природу, ніж інші 

виплати, що законодавчо включені до неї. Разом з тим, відсутні підстави для 

критики даної позиції, так як вона заснована на нормах чинного 
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законодавства, а значить є правильною. Однак вважаємо за доцільне 

закріпити в законодавстві дефініцію поняття «оплата праці» та наділити 

відповідне визначення конкретним змістом.  

Відзначимо, що наведене дослідження дає підстави вважати, що 

компенсаційні виплати є складовою частиною оплати праці. Таким чином, 

оплата праці за своєю суттю виступає родовим поняттям для компенсаційних 

виплат, що встановлює наявність однакових сутнісних ознак обох дефініцій. 

Отже, з метою дослідження сутності компенсаційних виплат доцільно надати 

визначення оплаті праці, яке буде включати його сутнісні ознаки.  

Тож під оплатою праці слід вважати 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. 

Розглядаючи поняття компенсаційних виплат, відзначимо, що його 

дефініція не є поширеним серед вітчизняних науковців об’єктом 

дослідження. 

Зауважимо, що в контексті нашої наукової розвідки попередні 

висновки щодо включення компенсаційних виплат до змісту понять оплати 

праці та заробітної плати відіграє досить значну роль, оскільки воно дає 

підстави вважати, що компенсаційні виплати є складовою частиною оплати 

праці, що, в свою чергу, наділяє відповідні виплати характерними ознаками 

оплати праці як правового явища. Отже, у визначенні поняття 

«компенсаційні виплати», повинні міститися характерні для оплати праці 

ознаки, такі як підстава надання, суб’єктний склад тощо.  

А.М. Островерх акцентує увагу на тому, що законодавством України не 

передбачено легальної дефініції категорії «компенсації». Більше того, як у 

науці, так і в законодавстві використовуються два терміни для позначення 

одного явища: «компенсації» і «компенсаційні виплати». Так, у главі VIII 

КЗпП України вживається термін «компенсації», а в інших галузевих 
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нормативно-правових актах, зокрема актах фінансового права України, 

використовується термін «компенсаційні виплати». Іноді в навчальній 

літературі можна зустріти обидва терміни, які ототожнюються. Таким чином, 

відсутність нормативного визначення компенсацій характеризується 

відсутністю як у науковців, так і у законодавців єдиного розуміння цієї 

категорії [65, c. 75]. Отже, існує проблематика стосовно дефініції поняття 

компенсаційних виплат, оскільки через загальне розуміння категорії 

компенсацій та її загальновживаність, в тому числі на законодавчому рівні, 

до компенсаційних виплат можуть бути включені виплати, які за своєю 

правовою природою не відповідають даному поняттю. 

Термін «компенсація» у сфері соціально-трудових відносин потрібно 

розглядати як певну виплату, винагороду, заохочення, благо, яку надає 

роботодавець (керівник) найманому працівникові за використання його 

робочої сили, а також як процес надання роботодавцем (керівником) певних 

виплат, винагород, благ, заохочень найманому працівникові [66, c. 86]. Отже, 

можемо спостерігати, що в категорію «компенсація» одночасно включається 

значна кількість різноманітних виплат. Разом з тим, до поняття 

«компенсаційні виплати» слід застосовувати більш звужене розуміння.  

К.Ю. Мельник компенсаційними виплатами називає грошові виплати, 

спрямовані на відшкодування додаткових витрат, пов’язаних з виконанням 

працівником трудової функції [67, c. 304]. Враховуючи дану позицію, 

відзначимо, що до компенсаційних виплат відносяться лише понесені 

працівником витрати, які прямо пов’язані із виконанням трудової функції. 

Отже, до компенсаційних виплат не можуть належати винагороди та 

заохочення, якщо вони не підпадають під зазначені вище ознаки. 

А.М. Островерх відзначає, що компенсація – це грошова виплата, 

встановлена з метою відшкодування працівникам витрат, пов’язаних з вико-

нанням ними трудових або інших обов’язків, передбачених КЗпП України та 

іншими нормативно-правовими актами [68, c. 107]. Вченою ототожнюються 

поняття «компенсації» та «компенсаційної виплати», що, на нашу думку, 
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неправильно. Вважаємо, що поняття «компенсації» є значно ширшим, а 

наведена вченою дефініція може бути застосована саме до поняття 

«компенсаційна виплата». Розглядаючи зазначену дефініцію саме через 

призму компенсаційних виплат, відзначимо, що цікавим з наукової точки 

зору є уточнення авторки щодо можливості відшкодування роботодавцем не 

лише витрат, пов’язаних із виконанням трудових обов’язків, але і із 

виконанням інших обов’язків, передбачених законодавством. Варто 

відзначити, що здійснене вченою уточнення щодо можливих актів, якими 

може бути врегульовано обов’язки, витрати під час виконання яких можуть 

бути відшкодовані, вважаємо неоднозначним. Включення до даного переліку 

Кодексу законів про працю є доцільним, оскільки ним можуть бути 

передбачені обов’язки в межах трудових відносин, однак такі, які прямо не 

впливають на виконання трудової функції. У той же час, науковець вважає 

такий перелік нормативно-правових актів невичерпним, про що свідчить 

формулювання «та іншими». Таким чином, до компенсаційних витрат 

фактично можуть бути включені будь-які виплати на відшкодування витрат у 

зв’язку із виконанням обов’язків лише з однією умовою – відповідний 

обов’язок повинен бути передбачений у законодавстві.  

Посилання ж на обов’язки, визначені в КЗпП, суперечить позиції 

О.П. Рудницької, яка вказує, що у чинному КЗпП України грошова виплата 

за відпустку, невикористану відпустку або її частину характеризується як 

компенсаційна виплата. Надані грошові суми не передбачають компенсацію 

витрат працівників, а тому не можуть визнаватись компенсаційними 

виплатами [69, c. 181]. Відзначимо, що авторка досить влучно звернула увагу 

на обов’язковість відшкодування витрат працівника, отже, можемо 

констатувати, що посилання на обов’язки, визначені в КЗпП, не в усіх 

випадках може бути доцільним з метою кваліфікації виплати як 

компенсаційної.  

О.Є. Сонін дає визначення компенсацій як виплат роботодавців, право 

на отримання яких виникає у працівників у зв’язку з витратами, понесеними 
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під час виконання трудових обов’язків, якщо ці витрати не викликані 

порушенням роботодавцями прав працівників [70, с. 33]. Дане визначення є 

подібним до попередніх, однак вважаємо, що воно варте уваги у зв’язку з 

тим, що компенсаційні виплати є такими тоді, коли вони не пов’язані із 

неправомірними діями роботодавця. Таким чином, підставою для отримання 

грошової суми, яка підпадає під категорію «компенсаційні виплати», не може 

бути порушення роботодавцем законодавчих вимог. Виплати компенсацій у 

зв’язку із правопорушенням роботодавця мають іншу правову природу, що, 

серед іншого, впливає і на зазначений вище податковий обов’язок. Якщо 

працівник отримає дохід від роботодавця у формі компенсаційної виплати, 

такий дохід підлягатиме оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб 

та військовим збором. При цьому утримання податків здійснюватиме 

роботодавець в момент виплати. У випадку виплати доходу у зв’язку із 

здійсненням роботодавцем певного порушення, відповідний дохід фізичної 

особи, в залежності від природи платежу, може бути виключений з бази 

оподаткування.  

Я.В. Свічкарьова компенсаційними виплатами називає відшкодування 

витрат, понесених працівником у зв’язку з виконанням трудових обов’язків 

[71, c. 26]. Відзначимо, що дане визначення є досить лаконічним та містить 

обов’язкові ознаки, характерні для компенсаційних виплат. Таким чином, 

воно, на нашу думку, є досить правильним. Разом з тим, через відсутність 

розкриття інших ознак даного поняття не можемо назвати дану дефініцію 

вартою уваги для вивчення з метою удосконалення позицій щодо 

досліджуваного питання, хоча вона може бути використана як базова. 

В.О. Кучера вказує, що компенсаційні виплати – це грошові виплати, 

що здійснюються у передбачених законом випадках для відшкодування 

працівникам додаткових витрат, які вони понесли у зв’язку з виконанням 

трудових обов’язків чи переведенням на роботу в іншу місцевість, особливим 

характером роботи тощо [72, c. 334]. У даному випадку можемо спостерігати 

базове визначення, до якого автор додав невичерпний перелік прикладів 
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виплат, які підпадають під категорію компенсаційних. Не можемо 

підтримати відповідну позицію, оскільки через досить широкий перелік 

компенсаційних виплат, які мають різну правову природу та різні підстави, 

вважаємо, що зазначення лише частини можливих виплат, які, в свою чергу, 

відрізняються від інших та не можуть допомогти у встановлені інших, є 

недоцільним. 

Таким чином, доходимо висновку, що сутністю поняття 

«компенсаційні виплати» є ряд ознак, які притаманні його родовим поняттям 

виплати та оплати праці. Тож компенсаційні виплати є певною сумою, яка 

надається за використання особою своїх здібностей до праці, при цьому 

основною ознакою, що відокремлює компенсаційні виплати від наведених 

родових понять, є конкретизуюча підстава здійснення відповідних виплат − 

понесення додаткових витрат працівником. 

Враховуючи наведене, відзначимо, що компенсаційною виплатою в 

трудовому праві є винагорода, як правило, у грошовому вираженні, яку 

виплачує роботодавець працівнику, котра пов’язана 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.  

Продовжуючи дослідження сутності компенсаційних виплат, 

зазначимо, що слід виокремити характерні ознаки даної дефініції, більш 

детально дослідити наведені вище та встановити інші ознаки, які також 

складають сутність компенсаційних виплат, однак не є обов’язковими, що 

зумовило їх невключення до визначеного вище поняття.  

Отже, враховуючи вищенаведене дослідження, можемо виокремити  

ознаки компенсаційних виплат.  

          Перша з них −  відшкодувальний характер. 

Переходячи до питання ознак компенсаційних виплат у трудовому 

праві, згадаємо позицію А.М. Островерх, яка вказує, що характерною рисою 
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компенсаційних виплат є їх мета і зміст – відшкодування працівникові 

понесених ним витрат, того, що витрачено або має бути витрачено в процесі 

виконання ним трудових або інших обов’язків, передбачених чинним 

законодавством [17, c. 9]. Цілком погоджуємось з відповідною тезою, 

оскільки саме мета та зміст досліджуваного поняття дозволяють відокремити 

його від інших видів виплат. Мета, яку переслідують компенсаційні виплати, 

полягає у відшкодуванні додаткових витрат працівника, однак ці витрати 

обов’язково повинні виникати у зв’язку із виконанням трудових обов’язків. 

Дана ознака пов’язана, зокрема, з фактом виконання трудової функції 

за рахунок роботодавця, використовуючи засоби виробництва, що належать 

йому на праві власності або на підставі інших правових титулів. Отже, 

використовуючи для виконання роботи своє майно, працівник може 

розраховувати на відшкодування витрат, пов’язаних із таким використанням. 

Також у випадку необхідності понести інші витрати, що пов’язані із 

трудовою функцією, обов’язок із несення витрат повинен покладатись на 

роботодавця. Отже, вже понесені витрати або ті, які плануються, 

відшкодовуються працівнику у визначеному порядку. 

Досліджуючи міжнародні нормативно-правові акти, М.І. Іншин вказує, 

що компенсаційні виплати є недопущенням зниження заробітної плати 

працівника у випадках, встановлених законодавством, і відшкодуванням 

працівнику витрат, які він поніс, виконуючи свої трудові обов’язки [73, 

c. 100]. Дана позиція цілком відповідає зазначеній раніше меті відповідних 

виплат, при цьому вона таку мету з іншого боку. Звертається увага на 

можливість працівника здійснювати свої трудові обов’язки без витрат, які 

лягають на його  рахунок. Відповідно, у випадку понесення таких витрат, 

завдані збитки підлягають відшкодуванню. 

Другою ознакою компенсацій є їх нерегулярність. 

А.М. Островерх відзначає, що особливе призначення компенсацій, як 

правило, виключає періодичність їх виплат. Невизначеність у строках 

одержання компенсації пояснюється необхідністю виплатити їх на 
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відшкодування вже понесених матеріальних витрат працівника або коштом 

майбутніх, також неминучих матеріальних витрат (ці строки залежать від 

юридичних фактів, за наявності яких у працівника виникає право на 

одержання компенсаційних коштів) [68, c. 108]. Цільове призначення виплат 

характеризує мету компенсаційних виплат, що нівелює можливість їх 

регулярного здійснення. 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 і виконання 

працівником трудової функції. Важливим також є можливість здійснення 

подібних відшкодувань не лише після факту понесення витрат, але і до 

фактичного понесення збитків працівником. 

Відзначимо, що в Україні існує оплатний характер компенсацій, які 

можуть виплачуватися як заздалегідь (завчасно), так і за фактом наданого 

належного звіту або доказу витрат, що виникли в передбачених КЗпП 

України та інших законах випадках [68, c. 108]. Дана позиція вказує на те, що 

ознакою компенсаційних виплат є не тільки факт понесення витрат 

працівником, але й заплановане понесення таких витрат у майбутньому. 

Отже, нерегулярність здійснення компенсаційних виплат пов’язується 

із тим, що обов’язок здійснення відповідного відшкодування пов’язується 

лише із фактом 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. 

Можливість отримання відшкодування до моменту здійснення витрат є 

справедливим по відношенню до попередніх висновків про виникнення 

обов’язку відшкодування у зв’язку із виникненням юридичного факту, а саме 

фактичного понесення витрат. Вважаємо, що у випадку очікування 



 

 

58 

здійснення витрат у майбутньому, якщо існує можливість встановити їх 

реальну суму, виплата відшкодування виконує свою основну функцію – 

недопущення зменшення заробітної плати працівника. Крім того, 

незважаючи на момент відшкодування відносно моменту фактичного 

здійснення витрат, взаємозв’язок між ними залишається. 

Третя ознака – наявність інтересу платника. 

Додатковою ознакою компенсаційних виплат можемо назвати те, що 

вони провадяться в інтересах самого підприємства. Це компенсаційні 

виплати працівникам при їх переїзді на роботу в іншу місцевість, при 

службових відрядженнях, працівникам, які направляються на підвищення 

кваліфікації, на обстеження до медичного закладу, за зношування власних 

інструментів, які належать працівникові, виплати для винахідників і 

раціоналізаторів. К.О. Севастьяненко зазначає, що такі виплати 

здійснюються в інтересах підприємств, а тому вони мають фінансуватися 

самими підприємствами. У подібних випадках централізоване законодавство 

про працю повинно встановлювати мінімальний розмір таких компенсацій, а 

вже саме підприємство може їх підвищувати [74, c. 43]. Погоджуємось із 

даною думкою, оскільки працівник, який несе витрати, виконує трудові 

обов’язки і несе витрати саме у зв’язку із виконанням таких обов’язків. 

Фактично виконання трудової функції працівником здійснюється в інтересах 

підприємства, отже, коли він несе певні витрати при здійсненні трудової 

функції, то це, безперечно, здійснюється для забезпечення діяльності 

підприємства, тобто в його інтересах. 

Отже, платник відшкодування, а саме роботодавець, надаючи таку 

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

необхідністю ефективного виконання працівником трудової функції, що, 

безперечно, є необхідною умовою для стабільного розвитку роботодавця.  

Четверта ознака – обмеженість підстав відшкодування. 

Дана ознака дозволяє не тільки відрізняти компенсаційні виплати від 

інших, але й розмежовувати самі компенсаційні виплати між собою.  
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Відзначається, що в КЗпП України до таких безперечних випадків 

застосування компенсаційних виплат віднесені, наприклад, відшкодування 

витрат у зв’язку із службовими відрядженням або у разі переїзду на роботу в 

іншу місцевість, а також компенсації за витрати, викликані використанням 

власних інструментів, невидачею лікувально-профілактичного харчування і 

засобів індивідуального захисту [68, c. 108]. Підставою для здійснення 

компенсаційних виплат є вищенаведені обставини. Зазначимо, що наведений 

перелік невичерпний, він  наданий лише в якості прикладу. Разом з тим, 

перелік витрат, які підлягають відшкодуванню, закріплений на 

законодавчому рівні. При цьому обов’язок відшкодування виникає у 

роботодавця лише у випадку понесення витрат, передбачених у відповідних 

нормативних актах. 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 таких виплат, як 

додаткового блага фізичної особи-працівника. 

Отже, на підставі вищезазначеного доходимо висновку, що навіть у 

випадку здійснення витрат працівником під час виконання своєї трудової 

функції даного факту недостатньо для відшкодування йому відповідної суми 

з боку роботодавця. 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, якщо вони навіть мають 

компенсаційний характер, однак не є передбаченими на законодавчому та 

договірному рівнях, не можуть бути кваліфіковані як компенсаційні виплати. 

Разом з тим, відзначимо наявність широкого кола передбачених 

законодавством підстав для здійснення компенсаційних виплат. У  зв’язку із 

цим у науковому середовищі здійснюються спроби класифікувати 
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компенсаційні виплати. Так, на думку А.М. Островерх, існуючі компенсації в 

трудовому праві України умовно можна поділити на дві групи:  

1) компенсації, передбачені за направлення на роботу поза межами 

населеного пункту, в якому знаходиться підприємство, на якому працює 

працівник;  

2) компенсації, що виплачуються за роботу в межах населеного 

пункту, в якому знаходиться підприємство [75, c. 141]. 

Дана класифікація дозволяє виокремити в кожній окремій підставі для 

виплати ознаку її здійснення – «в одному чи іншому населеному пункті». 

Однак, на нашу думу, така класифікація не зовсім повно розкриває сутність 

даних виплат, оскільки диференціація здійснюється не за обов’язковою 

ознакою виплат, а лише за опосередкованою – місцем понесення витрат. 

З метою більш повного розуміння дефініції поняття компенсаційних 

виплат у підрозділі проведено аналіз сутності даного поняття шляхом 

дослідження, в тому числі, родових понять, характерних для компенсаційних 

виплат.  

На підставі аналізу наукових джерел сформовано поняття виплат у 

межах регулювання трудового права, що, на нашу думку, є виплатою 

роботодавцем за свій рахунок працівнику плати за застосування ним своїх 

здібностей до праці щодо створення цінностей як матеріальних, так і 

духовних, з використанням засобів виробництва, що належать роботодавцю, 

в межах трудових або пов’язаних із ними відносин.  

Встановлено, що компенсаційні виплати є складовою поняття оплати 

праці, у зв’язку із чим з метою формування розуміння про ознаки 

компенсаційних виплат визначено, що оплатою праці слід вважати систему 

організаційно-правових механізмів та способів, котрі 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. 

На підставі проведеного дослідження надано авторське визначення 
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компенсаційних виплат, що є винагородою, як правило, у грошовому 

вираженні, котру виплачує роботодавець працівнику, яка пов’язана 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.  

З урахуванням результатів дослідження сутності компенсаційних 

виплат сформовано чітке розуміння сутнісних ознак даного явища, до яких 

віднесено відшкодувальний характер, нерегулярність, наявність інтересу 

платника та обмеженість підстав відшкодування. 

 

Висновки до розділу 1 

1. Гарантійні виплати – це грошові суми, що сплачуються 

роботодавцем у визначеному законодавством 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. 

2. Сутність гарантійних виплат включає соціальну, економічну та 

правову складову. Соціальна сутність проявляться через можливість 

гарантійних виплат забезпечити належний рівень життя працівника у 

моменти, 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 їх реалізації. 

3. Загальні ознаки гарантійних виплат: 

1) соціальна спрямованість; 
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2) матеріальний характер; 

3) необхідність законодавчого забезпечення; 

4) обов’язкова наявність санкцій. 

4. Спеціальні ознаки гарантійних виплат: 

1) диференційованість; 

2) винятковий характер; 

3) плюралістичність реалізації. 

5. Компенсаційна виплата в трудовому праві – це винагорода, як 

правило, у грошовому вираженні, яку виплачує роботодавець працівнику і 

яка пов’язана 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. 
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РОЗДІЛ 2 

МЕХАНІЗМ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГАРАНТІЙНИХ ТА 

КОМПЕНСАЦІЙНИХ ВИПЛАТ У ТРУДОВОМУ ПРАВІ 

 

2.1 Механізм правового регулювання гарантійних і 

компенсаційних виплат за міжнародним законодавством у сфері праці 

Загальновідомим є факт, що світове співтовариство рухається у 

напрямку глобалізації, тобто інтеграції в різних сферах, в тому числі 

економіки та права. Спільний ринок, вільний рух товарів, коштів, послуг, 

«бізнес без кордонів», інтернаціоналізація суспільного життя  надають нові 

виклики правовим системам окремих країн, а тому наслідком вказаних явищ 

не може бути ніщо інше як інтеграція правових систем, що має своє 

вираження у створені міжнародного законодавства, його уніфікації. Саме 

тому аналіз правового регулювання гарантійних і компенсаційних виплат за 

міжнародним законодавством важливий для нашого дослідження, адже в 

умовах глобалізації низка міжнародних нормативно-правових актів є 

частиною вітчизняного законодавства. 

В Україні правове регулювання гарантійних і компенсаційних виплат 

здійснюється законодавством, що було прийнято задовго до проголошення 

незалежності, а тому патерналістський підхід, який панує в царині трудового 

права на сьогодні, невиправдано віддалений від реалій ринкової економіки. 

Чинне законодавство перенасичене різного роду пільгами та гарантіями, 

обов’язок забезпечення яких покладається на роботодавця. Якщо за часів 

командно-адміністративної економіки, де всі підприємства перебували в 

державній власності, виплата фактично здійснювалась за рахунок коштів 

державного бюджету і подібна ситуація влаштовувала як працівників, так і 

роботодавців, то на сьогодні постає питання про справедливий перерозподіл 

таких обов’язків між роботодавцем, державою та відповідними соціальними 

фондами. Міжнародне законодавство може допомогти знайти розумний 

баланс між інтересами працівника, роботодавця та держави, при цьому 
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забезпечивши головне – дотримання прав та інтересів працівника, 

недопущення звуження його існуючих прав та погіршення матеріального 

стану, а також недопущення надмірного соціального та фінансового 

навантаження на роботодавця.  

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 і 

компенсаційних виплат. Дослідження і подальше впровадження такого 

досвіду шляхом внесення змін до чинного законодавства та прийняття 

принципово нового акта у сфері регулювання трудових відносин (наприклад, 

Трудового кодексу України) робить питання механізму правового 

регулювання гарантійних та компенсаційних виплат у міжнародному праві 

особливо актуальним. 

Крім того, питання механізму правового регулювання гарантійних та 

компенсаційних виплат цікавим є й тому, що більшість наукових розробок 

окремо стосуються механізму правового регулювання, гарантійних або 

компенсаційних виплат, тобто майже відсутні комплексні наукові 

дослідження. 

Дослідженням механізму правового регулювання та гарантійних і 

компенсаційних виплат займались такі вчені: С.С. Алексєєв, О.Ю. Білоус, 

Н.Б. Болотіна, К.Ю. Валігура, О.С. Волохов, Н.А. Заяць, М.І. Іншин, 

А.В. Малько, А.М. Островерх, О.П. Рудницька, О.Ф. Скакун, О.Є. Сонін, 

Ю.К. Толстой, М.В. Цвік, Г.І. Чанишева, Ю.С. Шемшученко, К.В. Шундіков, 

В.І. Щербина.  

Розглядаючи питання правового регулювання будь-якого явища, 

зазначимо, що під останнім розуміють один із способів державного впливу 

на суспільні відносини з метою їх упорядкування в інтересах людини, 

суспільства і держави [76, с. 305]. Правове регулювання безпосередньо 

здійснюється за допомогою механізму правового регулювання, проте якщо 

дискусій щодо сутності поняття правове регулювання майже немає, то 
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стосовно дефініції та змістового наповнення механізму правового 

регулювання науковці сперечаються досить давно. Крім того, визначення 

поняття механізму правового регулювання різниться залежно від підходу до 

його розуміння: широкого, вузького, інструментального, системного, 

діяльнісного [77, с. 31]; соціального, психологічного [78, с. 22]; системно-

структурного [78, с. 22] тощо. Механізм правового регулювання містить 

також різну кількість елементів, відзначається різноманітною спрямованістю 

механізму та сутністю. Так, наприклад, діяльнісний підхід розглядає 

механізм правового регулювання як діяльність уповноважених органів у 

відповідній сфері, тобто якщо говорити про механізм правового регулювання 

гарантійних та компенсаційних виплат в міжнародному праві, то під таким 

можна розуміти діяльність міжнародних організацій та держав з  

встановлення мінімальних стандартів у сфері гарантійних та компенсаційних 

виплат. Якщо розглядати даний механізм у контексті соціального підходу, то 

його слід трактувати як вплив соціальних чинників на формування механізму 

правового регулювання гарантійних та компенсаційних виплат, а також 

вплив останнього на різні сфери суспільного життя. 

Більшість науковців схильні до широкого підходу і розглядають 

механізм правового регулювання як систему або сукупність засобів, за 

допомогою яких впорядковуються суспільні відносини. Безумовно, 

системний та інструментальний підходи в даному випадку є домінуючими 

щодо аналізу зазначеної категорії. Інструментальний підхід до розуміння 

механізму правового регулювання дозволяє розглянути дану категорію через 

сукупність засобів впливу, а в основі системного підходу лежить розгляд 

об’єктів як систем, які орієнтують дослідження на розкриття цілісності 

об’єкта, на вияв в ньому багатоманітних типів зв’язків і зведення їх в єдину 

теоретичну картину [79, с. 13]. Таким чином, можна констатувати, що 

інструментальний підхід до механізму правового регулювання найбільш 

яскраво ілюструє інструментальну цінність права як соціального регулятора. 

Тобто, на думку багатьох авторів, розглядаючи механізм правового 
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регулювання в контексті інструментального підходу, можна в повній мірі 

висвітлити його важливість для правової дійсності. 

М.І. Матузов та А.В. Малько підкреслюють, що механізм правового 

регулювання – це система юридичних засобів, організованих у найбільш 

послідовному порядку з метою впорядкування суспільних відносин, 

сприяння задоволенню інтересів суб’єктів права [80, с. 318]. Слід відзначити, 

що механізм правового регулювання являє собою саме систему, тобто 

знаходиться в інтеграційній та логічній єдності, коли кожен із елементів 

такої структури перебуває в нерозривному зв’язку з іншим елементом, що 

забезпечує ефективне регулювання суспільних відносин. Суб’єкти механізму 

правового регулювання створюють, зокрема, норми права, які містять 

правила поведінки, обов’язкові до виконання іншими суб’єктами. Наприклад, 

суб’єкти правотворення в міжнародному праві (міжнародні організації) 

затверджують правові норми, які виконуються державами-членами таких 

організацій.   

К.В. Шундіков наголошує на тому, що механізм правового 

регулювання – це взята в єдності система всіх правових засобів, 

організованих послідовним чином, за допомогою яких забезпечується 

результативний, спеціально-юридичний вплив на суспільні відносини [81, 

с. 42]. Л.П. Рассказов під механізмом правового регулювання розуміє 

систему правових засобів, способів, методів впливу права на суспільні 

відносини, що дозволяють втілювати в життя правила поведінки, які 

містяться в нормах права [82, с. 298]. При цьому вчений має на увазі, що 

через зв’язок із чинним законодавством, яке є основним правовим засобом у 

механізмі правового регулювання, здійснюється ефективне правове 

регулювання, що за своєю суттю є явищем динамічним, тобто можливість 

зміни норм права залежно від об’єктивної реальності забезпечує 

динамічність механізму правого регулювання. Крім того, із вказаного 

визначення та визначень, наведених вище, важливо виділити одну із 

найважливіших характеристик механізму правого регулювання – мету, тобто 
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спрямованість на задоволення суспільного інтересу та подолання можливих 

перепон при здійсненні цього процесу. 

Проте не всі науковці погоджуються із таким підходом до визначення 

механізму правового регулювання. С.А. Комаров пов’язує механізм 

правового регулювання саме з діяльнісною стороною процесу переведення 

нормативності права в упорядкованість суспільних відносин [83, с. 88]. 

С.В. Бобровник та Н.М. Оніщенко, у свою чергу,  наголошують, що вказаний 

механізм не варто розглядати лише як діяльність законодавчих органів, що 

формують норму права, надають їй уповноважуючого, зобов’язуючого чи 

забороняючого характеру, та лише як виконання правового припису, 

підпорядкування забороні суб’єктами, яких цей припис стосується [84, с. 15]. 

В.М. Сирих розглядає механізм правового регулювання як складну систему, 

яка максимально повно включає всі його компоненти, а саме: правові засоби; 

суб’єкти, які здійснюють правове регулювання чи правову діяльність; 

юридично значимі результати їх діяльності [85, с. 103]. Дану позицію поділяє 

й В.О. Шабалін, визначаючи механізм правового регулювання як складну 

сукупність юридичних засобів, управляючу систему, за допомогою якої 

здійснюється цілеспрямований правовий вплив на суспільні відносини [86, 

с. 120]. Підсумовуючи, зазначимо, що вивчення механізму правового 

регулювання лише в рамках одного із підходів призводить до однобічного 

розгляду питання, до ігнорування мети, цілей механізму правового 

регулювання та інших факторів, що впливають на його процес.  

Прихильники ж вузького підходу до розуміння механізму правового 

регулювання підкреслюють, що це система правових засобів (елементів), які 

здійснюють одночасне взаємопов’язане регулювання суспільних відносин 

певного виду [87, с. 476]. Деякі науковці зазначають, що механізм правового 

регулювання – це система юридичних засобів, за допомогою якої суспільні 

відносини повинні бути приведені у відповідність з визначеними державою 

моделями поведінки [88, с. 45]. Тобто прихильники вузького підходу 

ототожнюють механізм правового регулювання лише з правовими засобами. 
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З такою точкою зору ми не погоджуємось, адже це призводить до 

ігнорування інших елементів механізму правого регулювання, що не 

дозволяє в повній мірі дослідити сутності дії права як соціального 

регулятора. Таким чином, можна констатувати, що в юридичній науці 

відсутній єдиний підхід до визначення поняття механізму правового 

регулювання.  

Як наслідок, елементи механізму правового регулювання також не 

можна назвати чітко визначеною константою, адже, окрім варіацій залежно 

від підходу до вивчення механізму правового регулювання, на думку 

О.Ф. Скакун, склад елементів правового регулювання залежить від стадії 

його реалізації і наводить такий перелік елементів механізму правого 

регулювання: 1) ті, що діють на відповідних стадіях регулювання (норми 

права, нормативно-правові акти, юридичні факти, правовідносини, акти 

безпосередньої реалізації суб’єктивних юридичних прав і обов’язків; 2) ті, 

що діють протягом усього регулювання (суб’єкти, що здійснюють правове 

регулювання чи правову діяльність, правова законність, правосвідомість, 

правова культура; 3) ті, що мають факультативний характер 

(інтерпретаційно-правові акти, акти застосування норм права) [89, с. 207]. 

Проте з таким підходом важко погодитись, адже, на нашу думку, норми 

права потрібно віднести до другої групи елементів механізму правового 

регулювання, тобто до тих, які діють протягом усього регулювання. Дана 

позиція аргументується тим, що правове регулювання неможливе без самого 

права, що виражається в нормах права. На кожній із стадій правового 

регулювання присутній такий елемент механізму правового регулювання, як 

норма права. Зокрема на стадії нормотворчості формується сама норма та 

нормами права визначається правовий статус суб’єктів правотворення; на 

стадії механізму дії правових норм та правореалізації – правові норми є 

центральним елементом механізму правового регулювання, адже суб’єкти 

реалізують свої права та здійснюють обов’язки вже у конкретних моделях 
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поведінки, передбачених нормами права. Таким чином, норми права –  це 

обов’язковий елемент механізму правового регулювання.  

Колектив авторів до складу механізму правового регулювання 

відносить наступні елементи: правосвідомість; принципи права; юридичні 

норми; інтерпретаційні та індивідуальні правові акти; правові відносини; 

заходи юридичного примусу і юридичної відповідальності, а також деякі 

інші правові явища, які залучаються для реалізації цілей правового 

регулювання і можуть бути охарактеризовані під цим кутом зору як засоби 

його здійснення [90, с. 423]. В цілому погоджуємось з таким переліком 

елементів механізму правового регулювання, а щодо правосвідомості 

зауважимо, що, хоча вона й формується під впливом права, проте уже 

сформована правосвідомість є одним із елементів механізму правового 

регулювання. Таким чином, підтверджується теза, що механізм правового 

регулювання – це не хаотичне явище, а система із чіткими зв’язками між 

елементами, які взаємодіють із середовищем та між собою. 

Ю.С. Шемшученко визначає такі елементи механізму правового 

регулювання: а) правові норми, закріплені в законах та інших нормативно-

правових актах, у яких зазначається модель можливої та необхідної 

поведінки суб’єктів відносин; б) юридичні факти, тобто конкретні життєві 

обставини, з якими пов’язане виникнення, зміна чи припинення правових 

відносин; в) правовідносини, тобто відносини, врегульовані нормами права; 

г) акти реалізації прав та обов’язків суб’єктів суспільних відносин, тобто дії 

цих суб’єктів у межах можливої поведінки, визначеної нормами права; 

ґ) негативні наслідки (санкції) щодо порушників норм права [76, с. 596]. 

Зважаючи на вищезазначене, можна констатувати, що автор є прихильником 

позитивістського праворозуміння, адже, крім того, що повністю ототожнює 

норми права із законом, не згадує про такий важливий елемент механізму 

правового регулювання, як принципи. Вони можуть міститись у конкретних 

нормах права, нормативно-правових актах, а також викристалізовуватись із 

самої сутності права. Незалежно від способу закріплення принципи права 
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виступають важливим елементом механізму правового регулювання, адже 

здійснюють безпосередній вплив на процес правотворення та 

правозастосування.  

Зважаючи на вищеокреслені позиції науковців, характеризуючи 

механізм правового регулювання гарантійних і компенсаційних виплат у 

міжнародному праві, зробимо висновок стосовно того, що механізм 

правового регулювання в міжнародному праві має наступні особливості: 

1) йому притаманний загальний характер, тобто в міжнародних 

договорах встановлюються лише основні стандарти у сфері гарантійних та 

компенсаційних виплат, а також можливі способи забезпечення вказаних 

гарантій, проте конкретний механізм їх реалізації визначається державою 

самостійно; 

2) він побічно впливає через посередництво держави як учасника 

відносин міжнародного трудового права на регулювання конкретних 

відносин у сфері гарантійних та компенсаційних виплат; 

3) безпосередньо реалізовується через механізм, передбачений 

національним законодавством; 

4) його елементи в міжнародному праві частково збігаються із 

елементами національного правового регулювання; 

5) він спрямований на охорону матеріальних інтересів працівника у 

встановлених законом випадках.  

Під механізмом правового регулювання ми будемо розуміти систему 

правових засобів, передбачених у міжнародному праві і спрямованих на 

регулювання відносин праці з метою забезпечення мінімальних стандартів 

праці у сфері гарантійних та компенсаційних виплат.  

Крім того, потрібно зауважити, що механізм правового регулювання в 

міжнародному праві не матиме всіх конкретних елементів механізму 

правового регулювання, адже на практиці він втілюється за допомогою 

механізму, передбаченого національним законодавством. А тому правові 

засоби, правотворчість, нормативно-правові акти, правовідносини, суб’єкти 
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безпосереднього застосування (працівник, роботодавець, відповідні фонди) 

тощо є елементами механізму правового регулювання в національному праві. 

Серед елементів механізму правового регулювання гарантійних та 

компенсаційних виплат у міжнародному праві охарактеризуємо такі, що 

мають обов’язковий характер і закріплені в міжнародному праві, а саме:  

1) правові засоби, у тому числі принципи й міжнародні норми; 

2) суб’єкти; 

3) юридичні факти. 

С.С. Алексєєв під правовими засобами розуміє такі юридичні уявлення 

та форми, дія яких виражає, реалізує можливості права, його силу та 

викликає настання реального, фактичного соціально-економічного 

результату, надає необхідного ефекту в соціальному житті [91, с. 12]. Тобто 

правові засоби являють собою діюче ядро механізму правового регулювання. 

Саме завдяки цьому елементу механізму суспільні відносини під впливом 

права стають правовими відносинами і врегульовуються відповідним чином. 

Як зазначає Н.В. Заяць, інструментами реалізації сили права є 

принципи, юридичні норми, договори [92, с. 203]. Зважаючи на те, що 

предметом дослідження є механізм правового регулювання в міжнародному 

праві, потрібно наголосити, що, оскільки основними міжнародними актами є 

міжнародні договори, то правове регулювання в міжнародному трудовому 

праві здійснюється на основі конвенцій та рекомендацій Міжнародної 

організації праці (МОП), а також багатосторонніх та двосторонніх 

міжнародних угод. Таким чином, специфікою механізму правового 

регулювання в міжнародному праві є конвенційно-договірний характер 

правових засобів.  

Зауважимо, що двосторонні міжнародні договори між державами в 

силу специфіки предмета правового регулювання не зустрічаються серед 

елементів механізму правового регулювання гарантійних та компенсаційних 

виплат. Як зазначає О.П. Рудницька, норми, що стосуються гарантійних та 

компенсаційних виплат, безпосередньо у двосторонніх угодах України з 
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іншими державами не передбачені, так як їх надання обумовлене різними 

правовими підставами здійснення громадянами України їх трудових 

обов’язків [20, с. 48]. Мається на увазі, що питання гарантійних та 

компенсаційних виплат врегульовано національним правом країни 

працевлаштування, адже правові підстави виникнення відносин між 

роботодавцем та працівником залежать від виду їх взаємодії.  

Міжнародна організація праці (МОП) є спеціалізованим органом з 

питань праці в структурі органів ООН, який розробляє міжнародні трудові 

норми у формі конвенцій і рекомендацій, що встановлюють мінімальні 

стандарти основних трудових прав: свободу асоціації; право на організацію, 

ведення колективних переговорів; заборону примусової праці; гендерну 

рівність тощо. Україна є членом МОП з 1954 року [93]. Таким чином, наша 

держава знаходиться в переліку країн-учасниць МОП, які зобов’язались 

дотримуватись ратифікованих ними конвенцій та гарантувати відповідні 

стандарти в сфері праці. Це дає можливість привести застаріле українське 

трудове законодавство в стан, який адекватно відповідатиме ринковій 

економіці. 

На думку О.П. Рудницької, конвенції МОП є багатосторонніми 

міжнародними договорами про працю, мета яких полягає у створенні для 

країни, яка «належним чином ратифікувала» конвенцію, зобов’язання із 

внесенням змін у національне законодавство про працю [20, с. 40]. Це 

пояснюється тим, що механізм правового регулювання в міжнародному праві 

не може безпосередньо врегулювати відносини між працівником, який має 

право на гарантійну або компенсаційну виплату, та роботодавцем чи 

соціальним фондом, котрий має обов’язок перед таким працівником, 

оскільки суб’єктами міжнародного права виступають міжнародні організації 

та держави. Правовий статус учасників подібних правовідносин детально 

врегульований національним законодавством з дотриманням гарантій, 

передбачених в міжнародних актах, які попередньо були імплементовані 

державою. 
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Відповідно до чинного законодавства України конвенції МОП є одним 

із видів міжнародних договорів, що безпосередньо випливає із змісту ст. 1 

Закону України «Про міжнародні договори України» [94]. Конвенції МОП 

містять принципи та норми міжнародного права [95, с. 15]. Таким чином, 

основними правовими засобами в структурі елементів механізму 

міжнародно-правового регулювання виступають міжнародні договори. Але, 

враховуючи положення чинного законодавства, потрібно зазначити, що 

конвенції МОП не мають прямої дії, тобто для їх реального виконання 

положення цих конвенцій повинні бути закріплені на рівні національного 

законодавства.  

У контексті дослідження правових засобів як елементу механізму 

правового регулювання в міжнародному праві потрібно розглянути 

рекомендації МОП. Незважаючи на однакові процедури прийняття, конвенції 

та рекомендації МОП мають різні правовий статус і юридичну силу. 

Рекомендації не є міжнародними договорами і не підлягають ратифікації. 

Проте унікальність нормотворчого механізму МОП полягає в тому, що 

рекомендації у більшості випадків приймаються з тих самих питань, що й 

конвенції, та закріплюють керівні принципи і орієнтири національної 

політики і діяльності. У МОП обговорюється питання про підвищення ролі 

рекомендацій як одного з найважливіших джерел міжнародно-правового 

регулювання праці [95]. Тобто рекомендації МОП не мають нормативного 

характеру, проте враховуються країнами під час імплементації конвенцій 

МОП і мають значення при тлумаченні їх положень.  

Таким чином, характеризуючи правові засоби в механізмі міжнародно-

правового регулювання, можна виділити їх основні ознаки: конвенційно-

договірний характер; створюються спеціалізованою міжнародною установою 

(МОП); належним чином ратифіковані конвенції є частиною законодавства 

України та мають пріоритет над нормами національного законодавства, а 

рекомендації є додатковим джерелом для тлумачення норм конвенцій. 
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За ієрархією принципи міжнародного права мають основне значення 

для регулювання відповідної сфери, вони є імперативами, відповідно до яких 

формуються норми міжнародного права. Декларацією МОП від 18 червня 

1998 року обов’язкового характеру надано 8 фундаментальним конвенціям 

МОП незалежно від їх ратифікації державами-членами [96]. Аналізуючи 

текст Декларації, О.Ю. Білоус звертає увагу на те, що у ній наголошується на 

виникненні у всіх країн-членів зобов’язань, що випливають вже з самого 

факту їхнього членства в Організації, а саме: дотримуватися, сприяти 

застосуванню та добросовісно втілювати у життя відповідно до Статуту 

принципи, що стосуються основоположних прав незалежно від того, були 

ратифіковані відповідні конвенції чи ні [95, с. 16]. О.С. Волохов до основних 

принципів міжнародного регулювання праці відносить: принцип 

співробітництва; принцип соціальної справедливості; принцип рівної оплати 

за рівну працю; принцип свободи слова і свободи об’єднання працівників та 

роботодавців; принцип гуманізму (людяності) у сфері праці; принцип вільної 

працї, яка не може бути товаром; принцип соціального партнерства; принцип 

контролю за дотриманням міжнародних актів у сфері праці [97, с. 350]. Тобто 

можна констатувати, 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 мають вузькоспеціалізованого 

предмета правового регулювання як гарантійні та компенсаційні виплати та 

не були належним чином ратифіковані. Вказаним принципам притаманний 

загальний характер, вони є невід’ємним елементом механізму правового 

регулювання гарантійних та компенсаційних виплат у міжнародному праві. 

Якщо розглядати більш спеціалізовані конвенції МОП у сфері 

гарантійних виплат, то, в першу чергу, потрібно згадати Конвенцію МОП 

№ 158 про припинення трудових відносин з ініціативи роботодавця 1982 

року. У частині 1 статті 12 цієї Конвенції зазначений перелік гарантійних 

виплат, право на отримання яких має працівник, трудові відносини з яким 
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було припинено. З посиланням на національне законодавство та практику 

передбачено наступні види виплат: а) вихідна допомога або інші аналогічні 

види допомоги у зв’язку з припиненням трудових відносин, розмір яких 

залежить, зокрема, від стажу роботи й розміру заробітної плати і котрі 

виплачуються безпосередньо роботодавцем або з фонду, створеного з внесків 

роботодавців; b) допомога з фонду страхування по безробіттю, фондів 

допомоги безробітним або інших форм соціального забезпечення, таких як 

допомога по старості чи інвалідності, що виплачується на загальних 

підставах, котрі дають право на цю допомогу; c) поєднання такої допомоги й 

виплат [98]. Таким чином, перелік гарантійних виплат, передбачених 

Конвенцією № 158, має загальний характер і деталізується на рівні 

законодавства кожної країни. Зокрема у вітчизняному законодавстві 

передбачаються конкретні випадки виплати вихідної допомоги, кореляція 

між стажем роботи працівника та розміром виплат, випадки, коли гарантійні 

виплати не виплачуються, тощо. Тобто підтверджується теза про 

нерозривний зв’язок механізму міжнародно-правового регулювання та 

національного, адже в міжнародних нормах закріплюються лише загальні 

положення, які можуть бути змінені, уточнені або ж не повністю сприйняті 

на національному рівні. Так, положення Конвенції МОП № 158 деталізовані 

в Кодексі законів про працю України, Законі України «Про військовий 

обов’язок і військову службу», Законі України «Про статус і соціальний 

захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи». 

Одним із недоліків цієї Конвенції МОП полягає у відсутності порядку 

визначення мінімального розміру вихідної допомоги. Так, у пункті «а» 

частини 1 статті 12 Конвенції 158 вказується, що розмір вихідної допомоги 

залежить від стажу та розміру заробітної плати, проте відсутня гарантія у 

вигляді мінімального розміру вихідної допомоги, який можна було б 

прив’язати до розміру мінімальної заробітної плати в країні чи прожиткового 

мінімуму, що суттєво підвищило б рівень захисту прав працівників.  
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Конвенцією МОП № 173 про захист вимог працівників у випадку 

неплатоспроможності роботодавця 1992 року передбачено надання 

працівникам неплатоспроможного підприємства так званого привілею, тобто 

гарантії у вигляді першочергового задоволення вимог працівників із виплати 

належної їм заробітної плати у випадку визнання роботодавця 

неплатоспроможним у встановленому законом порядку. В статті 6 Конвенції 

МОП № 173 передбачено види виплат, на які поширюється привілей, а саме: 

a) вимоги працівників щодо виплати їм заробітної плати за встановлений 

період, який не може бути меншим за три місяці і який передує 

неплатоспроможності чи припиненню трудових відносин; b) вимоги 

працівників щодо виплати їм заробітної плати за роботу у вихідні дні та 

заробітної плати за час відпустки,  яка є належною до виплати у зв’язку з 

роботою, що виконувалась упродовж року, в якому мали місце 

неплатоспроможність або припинення трудових відносин, а також упродовж 

попереднього року; c) вимоги працівників щодо виплати їм грошових сум, 

належних до виплати у зв’язку з іншими видами оплачуваної відсутності на 

роботі за встановлений період, який не може бути меншим за три місяці і 

який передує неплатоспроможності чи припиненню трудових відносин; 

d) вимоги працівників щодо виплати їм вихідної допомоги, належної до 

виплати у зв’язку з припиненням трудових відносин [99]. Розглядаючи 

українське цивільне законодавство та законодавство про банкрутство, 

зазначимо, що подібна градація залежно від строків та видів діяльності не 

передбачена, тобто працівники є кредиторами роботодавця, що перебуває в 

процесі ліквідації, у повному обсязі, а саме: немає строку стягнення 

заборгованості по заробітній платні, гарантія поширюється на всю заробітну 

плату (основну, додаткову заробітну плату і на інші заохочувальні виплати). 

Таким чином, можна констатувати, що законодавство України в цій частині 

відповідає міжнародним стандартам та навіть розширює гарантії працівників.  

У частині 1 статті 7 Конвенції МОП № 173 передбачено, що 

національне законодавство може обмежувати захист вимог працівників, який 
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здійснюється за допомогою привілею, установленою грошовою сумою, 

розмір якої не може бути меншим, ніж той, що відповідає соціально 

прийнятному рівню. У стаття 8 цієї Конвенції закріплено правило, відповідно 

до якого вимогам працівників надається найвищий рівень привілею 

порівняно з більшістю інших привілейованих вимог, зокрема з вимогами 

щодо сплати податків та соціальних платежів. Крім того, у статті 11 

Конвенції МОП про захист заробітної плати № 95 міститься аналогічне 

положення: «У разі банкрутства підприємства або ліквідації його в судовому 

порядку працівники, зайняті на цьому підприємстві, матимуть становище 

привілейованих кредиторів щодо заробітної плати, яку вони мають одержати 

за послуги, надані в період, що передував банкрутству чи ліквідації, котрий 

буде визначено національним законодавством, або щодо заробітної плати, 

сума якої не перевищує суми, продиктованої національним законодавством» 

[100]. Як бачимо, українським законодавством і в цій частині передбачено 

розширені гарантії. Зокрема в ньому не встановлене обмеження розміру 

заробітної плати, яка підлягає виплаті. Проте між положеннями Конвенції 

МОП № 173 та приписами статті 112 Цивільного кодексу України [33] існує 

суперечність, а саме: вимоги працівників, що випливають із трудових 

відносин, задовольняються в другу чергу після задоволення вимог, 

забезпечених заставою. Тобто законодавцем дотримано вимогу щодо 

привілейованого стану працівників по заробітній платі серед інших 

кредиторів, зокрема соціальних виплат та податків, проте виконання 

цивільних зобов’язань має пріоритет. 

Окремо потрібно звернути увагу на положення Конвенції МОП № 173, 

які демонструють зв’язок національного та міжнародного права у сфері 

гарантійних та компенсаційних виплат. У статті 2 Конвенції зазначається, що 

її положення реалізовуються за допомогою законів або підзаконних актів чи 

будь-яких інших засобів, що відповідають національній практиці. 

Аналогічним чином втілюються й положення частини 1 статті 8 цієї ж 

Конвенції [99]. Тобто міжнародно-правове та національне регулювання 
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становлять єдине ціле, урегульовану систему, яка спрямована на 

забезпечення головної мети – дотримання прав працівників у сфері 

гарантійних та компенсаційних виплат. Проте держави часто користуються 

своїм правом стосовно часткової ратифікації конвенцій, ратифікації із 

зауваженнями або невиконання прийнятих положень цих міжнародних 

документів. Зокрема розділом третім Конвенції МОП № 173 передбачено 

створення спеціалізованих гарантійних установ, які беруть на себе 

зобов’язання із виплати заробітної плати працівникові у разі недостатності 

коштів у підприємства-банкрута. Такі установи можуть бути у вигляді 

страхових компаній, об’єднань роботодавців певної галузі чи регіону або ж 

спеціально створеного державного органу. Попри те, що Україна 

ратифікувала вказану Конвенцію, зобов’язання у частині створення установ-

гарантів залишаються не виконаними. 

У Конвенції МОП про захист заробітної плати № 95 також містяться 

принципові положення щодо гарантій виплати заробітної плати. У першу 

чергу, потрібно звернути увагу на широке визначення самого поняття 

«заробітна плата». Під ним пропонується розуміти незалежно від назви й 

методу обчислення будь-яку винагороду або заробіток,  які можуть бути 

обчислені в грошах і встановлені угодою або національним законодавством, 

що їх роботодавець повинен заплатити на підставі письмового або усного 

договору про наймання послуг працівникові за працю, яку виконано чи має 

бути виконано, або за послуги, котрі надано чи має бути надано [100]. Такий 

підхід є більш ніж виправданим, адже широке визначення заробітної плати 

зменшує ризики ненадання передбачених гарантій працівнику у випадку, 

якщо суб’єкт виплати намагається ухилитись від дотримання відповідних 

приписів. Більше того, якщо розглядати вказане положення в контексті 

боротьби із заробітною платою в конвертах, прихованими трудовими 

відносинами, неоформленими працівниками, вона набуває ширшого змісту, 

особливо для осіб, які отримують таку винагороду, і відкриває нові 

можливості захисту їх прав. 
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Важливою гарантією, передбаченою Конвенцією МОП про захист 

заробітної плати № 95, є встановлення пріоритетної форми виплати 

заробітної плати. Частина 1 статті 3 Конвенції № 95 передбачає обов’язок 

стосовно виплати заробітної плати готівкою, а саме: тільки грішми, що 

мають законний обіг. При цьому забороняється виплата у формі векселів, 

бонів, купонів чи в будь-якій іншій формі,  призначеній замінити гроші, що 

мають законний обіг [100]. Вказане положення спрямоване на забезпечення 

можливості вільного розпорядження працівником своєю заробітною платою, 

що особливо актуально для країн з перехідною економікою та країн, що 

балансують на грані дефолту. Крім того, оскільки гарантійні та 

компенсаційні виплати є частиною додаткової заробітної плати, то можна 

дійти висновку, що гарантії щодо форми виплати заробітної плати також 

поширюються й на гарантійні та компенсаційні виплати, що суттєво сприяє 

забезпеченню прав працівників. 

Конвенцією МОП № 140 про оплачувані учбові відпустки 1974 року 

останні визначаються як відпустки, що надаються працівникові з метою 

навчання на визначений період у робочий час з виплатою відповідної 

грошової допомоги. Причому така виплата має бути здійснена під час 

підготовки на будь-якому рівні: професійної; загальної, соціальної, цивільної 

освіти; профспілкового навчання [101]. Тобто працівникові гарантується 

стабільний заробіток на період навчання, що стимулює його до сумлінного 

навчання, підвищення кваліфікації. При цьому не встановлюється 

необхідність навчатись за спеціальністю, за якою працює працівник на даний 

момент. Попри те, що вітчизняне законодавство оперує іншим понятійним 

апаратом, положення Конвенції МОП № 140 були в повній мірі сприйняті. 

Зокрема період, який працівники присвятили відповідному виду навчання, 

зараховується до періоду трудової діяльності працівника, тобто має значення 

при призначенні різного роду соціальних виплат та гарантій. 

Важливою є Конвенція МОП № 103 про охорону материнства 1952 

року. Стаття 3 Конвенції № 103 надає жінці, на яку поширюється дія 
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Конвенції, після подання роботодавцеві довідки з медичного закладу, яка 

вказує на передбачуваний строк її пологів, право на відпустку у зв’язку з 

вагітністю та пологами. А в статті 4 зазначеної Конвенції передбачено право 

жінки, яка перебуває у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, на 

отримання грошової та медичної допомоги. Розмір грошової допомоги країна 

встановлює в національному законодавстві, виходячи із рівня необхідних для 

забезпечення жінки та її дитини належних гігієнічних життєвих умов та 

належного рівня життя. Грошова та медична допомога надаються чи за 

рахунок коштів системи обов’язкового соціального страхування, чи за 

рахунок державних фондів; у будь-якому разі вказані види допомог 

надаються по праву всім жінкам, які відповідають зазначеним умовам. 

Жінкам, які не можуть по праву претендувати на зазначену грошову та 

медичну допомогу, надається допомога за рахунок фонду громадської 

допомоги за умови перевірки їхніх прибутків, яка потрібна у разі надання 

допомоги в межах громадської допомоги. Коли сума грошової допомоги, яка 

надається за рахунок коштів обов’язкового соціального страхування, 

нараховується на підставі попереднього заробітку, вона становить не менше 

ніж дві третини попереднього заробітку жінки, який враховується з цією 

метою [102]. Тобто надання жінці фінансової допомоги у вигляді гарантійної 

виплати на час відпустки у зв’язку із вагітністю і пологами є один із способів 

охорони материнства. Важко переоцінити значення грошової та медичної 

допомоги, надання якої передбачено Конвенцією № 103, проте потрібно 

зауважити, що наразі положення Конвенції є не зовсім актуальними. У 2000 

році Конвенція була переглянута і прийнято Конвенцію № 183, яку Україна 

не ратифікувала [103]. Конвенцією № 183 розширено права жінок на грошову 

допомогу, зокрема передбачається, що соціальні державні фонди мають 

виплачувати грошову допомогу жінці у разі, якщо вона не відповідає 

вимогам на отримання такої допомоги, а не громадські фонди, що суттєво 

підвищує рівень соціального захисту жінки у період відпустки у зв’язку з 

вагітністю та пологами. Тому визначальною рисою Конвенції № 103 
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стосовно України є застарілість її положення та необхідність імплементації 

оновленої версії Конвенції, яка передбачає ширше коло гарантій у сфері 

охорони материнства, в тому числі шляхом надання гарантійних виплат. 

Найважливішими рекомендаціями в сфері гарантійних та 

компенсаційних виплат є такі: Рекомендація щодо припинення трудових 

відносин з ініціативи роботодавця № 166 від 22.06.1982 [104]; Рекомендація 

про захист вимог працівників у випадку неплатоспроможності роботодавця 

№ 180 1992 року [105]; Рекомендація щодо оплачуваних учбових відпусток 

№ 148 1974 року[106]; Рекомендація щодо охорони материнства № 95 2000 

року [107]. Вказані рекомендації доповнюють описані вище конвенції, проте 

оскільки вони не мають нормативного характеру, то можуть застосовуватись 

лише в якості додаткового джерела для тлумачення відповідних конвенцій 

МОП. Проте, попри ненормативний характер, вказані рекомендації часто 

сприймаються державами на рівні національного законодавства. Наприклад, 

Рекомендація МОП № 95 закликає країни передбачати  вищий рівень 

правових гарантій, у тому числі в сфері грошових виплат, жінкам, до яких 

застосовуються положення Конвенції МОП № 103 про охорону материнства. 

Рекомендація № 180 розширює перелік виплат, на які поширюються гарантії,  

передбачені Конвенцією № 95 про захист заробітної плати, зокрема включає 

оплату надурочних робіт.  

Частими є ситуації, коли Україна, підписавши міжнародну конвенцію,  

не вносить відповідні зміни до чинного законодавства. У такому випадку 

виникає питання про співвідношення національних та міжнародних норм. У 

статті 9 Конституції України зазначається, що чинні міжнародні договори, 

згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною 

національного законодавства України. Укладення міжнародних договорів, які 

суперечать Конституції України, можливе лише після внесення відповідних 

змін до Конституції України [32]. Тобто законодавством передбачено 

обов’язок внести зміни лише до Конституції України, а не до всіх чинних 

нормативно-правових актів у відповідній сфері. Конституція України визнає 
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норми міжнародного права джерелом національного права, але не 

встановлює жодної пріоритетності, а тому правову колізію між 

ратифікованим міжнародним договором та національним законодавством, до 

якого не було внесено відповідні зміни у зв’язку із ратифікацією, потрібно 

вирішувати за допомогою інших актів. У розділі 10 Декларації про 

державний суверенітет вказується, що Українська РСР визнає перевагу 

загальнолюдських цінностей над класовими, пріоритет загальновизнаних 

норм міжнародного права перед нормами внутрішньодержавного права [108]. 

Згідно зі ст. 18 Закону України «Про міжнародні договори» [94] та ст. 3 

Закону України «Про міжнародне приватне право», якщо міжнародним 

договором України, який набрав чинності в установленому порядку, 

встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у відповідному акті 

законодавства України, то застосовуються правила міжнародного договору. 

Таким чином, у разі, якщо існує правова колізія між ратифікованим 

міжнародним договором та чинним національним законодавством, 

міжнародний договір має пріоритетне становище. Тобто у випадку, коли 

працівник звертається до суду за захистом порушених, невизнаних чи 

оспорюваних прав у сфері гарантійних або компенсаційних виплат, суд має 

керуватись правилами, визначеними у міжнародному договорі. Аналогічне 

правило стосується інших суб’єктів правозастосування.  

Таким чином, 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.  

Юридичні засоби в механізмі правового регулювання 

характеризуються наступними особливостями: 

1) конвенційно-договірним характером, тобто принципи, правові норми 

містяться в міжнародних конвенціях та договорах; 

2) вони створюються спеціалізованою міжнародною установою – 

Міжнародною організацією праці;  
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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.  

Наступним виділеним нами елементом механізму правового 

регулювання гарантійних та компенсаційних виплат у міжнародному праві є 

суб’єкти. 

Г.І. Чанишева відзначає, що суб’єктами міжнародно-правового 

регулювання праці є ООН та її спеціалізований орган – МОП, а також різні 

об’єднання держав: Рада Європи, Європейський Союз, СНД та ін. [109, 

с. 271]. Проте потрібно зауважити, що міжнародне трудове право є сферою, 

що має змішану правову природу, тобто містить елементи правового 

регулювання міжнародного публічного та міжнародного приватного права. 

Таким чином, із твердженням Г.І. Чанишевої можна погодитись, якщо 

розглядати публічну складову механізму правового регулювання гарантійних 

та компенсаційних виплат. Крім того, якщо аналізувати механізм 

міжнародно-правового регулювання в розрізі стадій механізму правового 

регулювання, то суб’єктами правотворення є міжнародні організації – ООН, 

МОП як спеціалізований орган та держави, які зобов’язуються 

імплементувати в національні правові системи пропоновані норми. 

Безпосередні учасники відносин у сфері гарантійних та компенсаційних 

виплат, тобто працівники, роботодавці та в деяких випадках спеціалізовані 

установи (фонди страхування, фонди допомоги по безробіттю тощо, які 

передбачені відповідними конвенціями МОП та правовий статус яких 

визначається нормами національного законодавства кожної країни) є 

суб’єктами національного механізму правового регулювання, адже, як 

неодноразово зазначалось вище, механізм міжнародно-правового 
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регулювання гарантійних та компенсаційних виплат безпосередньо 

реалізується за допомогою національних правових засобів.  

Ю.В. Чижмарь до суб’єктів механізму правового регулювання в 

міжнародному праві відносить міжнародні організації та транснаціональні 

компанії [110, с. 62]. Проте, на нашу думку, такий перелік не є досконалим, 

адже автором не згадуються держави, як суб’єкти механізму правового 

регулювання, які є безпосередніми виконавцями приписів міжнародних 

норм. Крім того, транснаціональні компанії не є суб’єктами механізму 

правового регулювання в міжнародному праві, оскільки такі компанії не 

беруть участі в процесі правотворення і не є суб’єктами виконання приписів 

міжнародних норм (у частині їх імплементації), бо здійснюють свою 

діяльність відповідно до законодавства конкретних країн, які імплементували 

міжнародні норми в національне законодавство та де знаходиться їх 

конкретний офіс. 

Варто зазначити, що міжнародні трудові правовідносини – це публічні 

правовідносини, тобто суб’єктам міжнародного трудового права притаманна 

така ознака, як публічність, що означає можливість прийняття (створення) 

міжнародних правових норм та забезпечення їх виконання. Як констатує 

Н.Л. Лютов, публічність не виключає із переліку суб’єктів міжнародного 

права таких суб’єктів, як організації роботодавців, працівників та просто 

фізичних осіб [111]. Із таким твердженням важко погодитись, адже вказані 

суб’єкти не мають повноважень щодо прийняття міжнародних правових 

норм та їх імплементації в законодавство конкретної країни. Тому важливою 

особливістю суб’єктів механізму правового регулювання гарантійних та 

компенсаційних виплат у 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). 
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Таким чином, суб’єкти міжнародно-правового механізму регулювання 

гарантійних та компенсаційних виплат – це учасники міжнародно-правового 

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

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

правового регулювання гарантійних та компенсаційних виплат в 

міжнародному праві є міжнародні організації та держави, яким притаманні 

класичні ознаки суб’єктів міжнародного публічного права.  

Особливістю суб’єктів як елементу механізму правового 

регулювання гарантійних та компенсаційних виплат у міжнародному 

праві є те, що: 

1) їх правовий статус визначений нормами міжнародного трудового 

права; 

2) суб’єкти наділені повноваженнями із прийняття та виконання норм 

міжнародного права в сфері гарантійних та компенсаційних виплат; 

3) держави як суб’єкти є елементами механізму правового регулювання 

гарантійних та компенсаційних виплат на міжнародному та національному 

рівні; 

4) обов’язковість міжнародних актів МОП для конкретної держави 

визначається, виходячи із волі самої держави. 

Розглядаючи механізм правового регулювання, зазначимо, що 

важливою характеристикою останнього є мета правового регулювання, адже 

це саме те, на що спрямований механізм правового регулювання, зокрема 

діяльність суб’єктів механізму. М.І. Іншин зауважує, що всі нормативно-

правові акти МОП у сфері гарантійних та компенсаційних виплат спрямовані 

на недопущення зниження заробітної плати працівника у випадках, 

встановлених законодавством, і відшкодування працівнику витрат, які він 

поніс, виконуючи свої трудові обов’язки [73, с. 100]. В.І Щербина під метою 

гарантійних виплат розуміє запобігання можливій втраті працівником 

заробітної плати у випадку нездійснення трудових обов’язків з поважних 

причин [112, с. 311]. А.М. Островерх зазначає, що метою компенсаційних 
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виплат є відшкодування працівникові понесених ним витрат у процесі 

виконання ним трудових обов’язків [68, с. 15]. Таким чином, 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 трудових обов’язків.  

О.Ф. Скакун акцентує увагу на тому, що одним із обов’язкових 

елементів механізму правового регулювання є юридичний факт (система 

фактів), з яким норми права пов’язують настання юридичних наслідків [89, 

с. 208]. В.С. Нерсесянц під юридичними фактами розуміє фактичні 

обставини, які в силу закону мають юридичне значення в якості правової 

підстави (умови), необхідної для реалізації норми права [113]. Під 

юридичними фактами в міжнародному праві розуміють дії та події, з якими 

норма права пов’язує виникнення, зміну чи припинення правовідносин [114]. 

Тобто юридичними фактами є дії чи події, які є необхідною умовою для 

реалізації норми права та спричиняють юридичні наслідки. Таким чином, 

юридичні факти – це так званий пусковий механізм для початку роботи 

механізму правового регулювання. Так, прикладом юридичного факту є 

надання жінкою довідки з медичного закладу, яка вказує на передбачуваний 

строк її пологів. Надання такої довідки запускає механізм правової охорони 

материнства, який включає, в тому числі, надання компенсаційної виплати – 

грошової допомоги. 

Як зазначає В.Б. Ісаков, основною функцією юридичних фактів у 

механізмі правового регулювання є перехід від однієї стадії регулювання 

правовідносин до іншої [115, с. 51]. Тобто юридичні факти виконують 

функцію сполучення між нормами права та юридичними наслідками. Крім 

того, автор акцентує увагу на тому, що юридичні факти виступають 

функцією гаранта законності [116, с. 36]. Модель поведінки визначеною 

нормою права чітко окреслюється у такий спосіб: суб’єкт розуміє, які 
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обставини спричиняють юридичні наслідки, тобто за яких обставин він може 

реалізувати своє право, передбачене нормою права, а суб’єкт, на якого 

покладено корелюючий обов’язок, змушений почати його виконувати. 

Таким чином, юридичними фактами в механізмі правового 

регулювання гарантійних та компенсаційних виплат є дії та події, чітко 

визначені в нормі права, які стосуються матеріальних інтересів працівника та 

активізують механізм правової охорони останніх. Юридичний факт виступає 

підставою виникнення у суб’єктів їх суб’єктивних прав та юридичних 

обов’язків на різних стадіях правового регулювання. Тобто юридичні факти 

як елементи механізму міжнародно-правового регулювання наділені такими 

ознаками: чітко передбачені нормами міжнародного права; містять 

інформацію про конкретні ситуації, які стосуються відносин, врегульованих 

правом; спричиняють виникнення у суб’єктів прав та обов’язків, а також 

настання юридичних наслідків.  

Тож 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. 

Підсумовуючи здійснене дослідження, зробимо висновок про те, що 

механізм правового регулювання гарантійних і компенсаційних виплат за 

міжнародним законодавством характеризується власною специфікою. У 

першу чергу, звернемо увагу на те, що механізм правового регулювання 

гарантійних та компенсаційних виплат у міжнародному праві має особливу 
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структуру і відрізняється від механізмів правового регулювання інших 

правових явищ. Нами встановлено, що механізм правового регулювання 

гарантійних і компенсаційних виплат за міжнародним законодавством 

складають правові засоби, суб’єкти та юридичні факти. Специфіка правових 

засобів у контексті досліджуваної теми полягає у тому, що вони знайшли 

своє закріплення в міжнародних конвенціях та договорах. Відповідно, низка 

таких нормативно-правових актів ратифікована Україною та є складовою 

частиною національного законодавства. Суб’єкти як елементи механізму 

правового регулювання гарантійних та компенсаційних виплат в 

міжнародному праві наділяються повноваженнями із прийняття та виконання 

норм міжнародного права у сфері гарантійних та компенсаційних виплат. У 

свою чергу, юридичні факти пов’язуються із виникненням суб’єктивних прав 

та юридичних обов’язків і, як наслідок, – виплатою гарантійних або 

компенсаційних виплат. 

 

 

2.2 Механізм правового регулювання гарантійних і 

компенсаційних виплат за національним законодавством у сфері праці 

 

З моменту, коли Україна проголосила свою незалежність, відбулось 

ряд соціальних, економічних, політичних, культурних та інших змін в 

середині держави. Такі перетворення мали значний вплив на реформування 

ряду галузей права, в тому числі трудового, та державних інституцій, які 

мали б позитивно вплинути на саме законодавство, суспільство і державу. 

Вагому роль у цьому відіграв рух у напрямку євроінтеграції, який обрала 

країна. Такі дії зобов’язують державу проводити ефективне реформування 

внутрішнього законодавства з метою приведення його до європейських 

стандартів. Враховуючи той факт, що норми трудового законодавства були 

прийняті ще за радянських часів, ряд їх приписів не відповідає нинішнім 

соціальним стандартам і потребує негайних змін, не беручи до уваги навіть 
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того, що вони в цілому не відповідають нормативам Європейського Союзу. 

Це пов’язано з тим, що суспільство з плином часу змінюється, розвивається, 

соціальні норми та стандарти також зазнають змін, а законодавство не 

завжди своєчасно реагує на такі динамічні явища. 

Особливу увагу заслуговує правове регулювання гарантійних та 

компенсаційних виплат. При реформуванні ряду норм трудового 

законодавства основний акцент робився на приписах, які регулюють питання 

грошових виплат на користь робітників, тобто виплату заробітної плати. 

Однак дані та ряд інших змін не вплинули кардинально на регулювання 

суспільних відносин, а в ряді випадків навіть призвели до виникнення колізій 

і прогалин в рамках законодавства, яке регулює трудові правовідносини. 

Варто відмітити, що безліч питань залишаються поза увагою не лише 

законодавця, а й науковців, які безпосередньо чи опосередковано 

досліджували питання трудового законодавства, в тому числі проблеми, що 

виникають при здійсненні гарантійних чи компенсаційних виплат. Якщо 

вести мову про законодавство, то це стосується відсутності будь-якого 

правового визначення відносно гарантійних та компенсаційних витрат, що 

призводить до неоднозначного трактування даних понять. У науці трудового 

права також немає одностайної думки стосовно такої важливої дефініції. 

Відсутність даних термінів зумовлена тим, що при розробці законодавства та 

внесенні змін до нього основна увага була прикута до питання грошових 

виплат на користь працівників, тобто заробітної плати, що негативно 

відобразилось на інших гарантійних чи компенсаційних виплатах. Це 

впливає безпосередньо на відсутність належного правового регулювання 

таких розрахунків у межах трудового права, а також позначається на 

відповідному правовому механізмі регулювання суспільних відносин. 

Проведення наукового дослідження щодо механізму правового 

регулювання гарантійних та компенсаційних виплат за національним 

законодавством є пріоритетним для нормотворчості, оскільки такі виплати є 

важливими структурними одиницями функціонування трудових відносин 
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щодо проведення розрахунків між суб’єктами трудового права. Дане 

дослідження дозволить вивчити важливі елементи правового регулювання 

гарантійних та компенсаційних виплат за національним законодавством, що 

в подальшому надасть змогу розробити ряд наукових концепцій, які 

дозволять змінити окремі положення трудового законодавства. Внаслідок 

зазначених змін зменшиться кількість неоднозначних трактувань норм права 

з боку держави та суспільства, а також кількість колізій та прогалин у 

трудовому праві. 

Розглядаючи сучасну наукову літературу, можна дійти висновку, що 

аналіз механізмів правового регулювання гарантійних та компенсаційних 

виплат за національним законодавством здійснювався поверхово без 

належного правового аналізу. Це свідчить про певну проблему, яка виникає 

із таких складних правових явищ, що і вказує на актуальність проведення 

даного дослідження. Опосередковано вивчали механізм правового 

регулювання гарантійних та компенсаційних виплат за національним 

законодавством такі науковці: С.С. Алексєєв, О.Т. Барабаш, О.Ю. Білоус, 

Н.Б. Болотіна, А.В. Васільєв, В.С. Венедиктов, С.В. Вишновецька, 

О.С. Волохов, М.І. Іншин, І.Я. Кисельов, А.В. Малько, М.І. Матузов, 

А.М. Островерх, П.Д. Пилипенко, В.Г. Ротань, О.Є. Сонін, Я.В. Сімутіна, 

О.Ф. Скакун, Б.С. Стичинський, Н.М. Хуторян, М.В. Цвік, Г.І. Чанишева, 

Ю.С. Шемшученко, К.В. Шундіков, О.М. Ярошенко. 

Раніше нами було досліджено елементи механізмів правового 

регулювання гарантійних та компенсаційних виплат за міжнародним 

законодавством. Вважаємо, що міжнародні та національні елементи є досить 

схожими та мають ряд ключових, фундаментальних ознак, а тому в контексті 

національного законодавства вважаємо за доцільне використовувати вже 

виведені нами елементи. Національне законодавство йде шляхом адаптації 

його до міжнародних стандартів,  імплементуючи ряд європейських норм у 

закони нашої держави. Механізм правового регулювання гарантійних і 

компенсаційних виплат за міжнародним  та національним законодавством 
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має спільні внутрішні ознаки та схожу правову природу, а тому вважаємо за 

доцільне охарактеризувати міжнародні елементи в контексті національного 

трудового законодавства. Окрім раніше виділених нами елементів, на 

підставі особливостей трудового законодавства України варто додати до них 

ще й ті, які закріплені в актах внутрішнього законодавства. 

Так, Я.В. Сімутіна у своїй праці зазначає, що механізм правового 

регулювання включає такі елементи: юридичні норми; індивідуальні приписи 

застосування права (факультативний елемент), правовідносини, акти 

реалізації прав і обов’язків [117, с. 189]. Як бачимо, науковець виділяє 

загальні елементи механізмів правового регулювання, однак у контексті 

дослідження трудового права вони відіграють вагому роль, зважаючи на те, 

що є загальною системою правових засобів, форм, методів, кожен з яких 

виконує окрему функцію щодо регулювання трудових відносин та може 

взаємодіяти з іншими елементами та явищами правової дійсності. 

Досліджуючи питання механізмів правового регулювання саме трудових 

відносин, варто відмітити, що важливою їх частиною є юридичні норми, які 

регулюють життя суспільства та підпорядковують його встановленому 

державою правопорядку. А отже, юридичні норми виступають обов’язковим 

елементом будь-якого правового регулювання, в тому числі компенсаційних 

та гарантійних виплат. 

С.С. Алексєєв вважає, що під механізмом правового регулювання варто 

розуміти взяту в єдності всю сукупність юридичних засобів, за допомогою 

яких забезпечується правовий вплив на суспільні відносини [118, с. 95]. 

З’ясування  внутрішнього змісту правової категорії «механізм правового 

регулювання» здійснюється на підставі аналізу інших наукових теорій та 

шляхом умовиводів, що вказує на досить теоретичну засаду, яка має бути 

покладена в основу відповідної дефініції. Позиція вченого також досить 

абстрактна, що дозволяє нам вести мову про всі юридичні засоби, за 

допомогою яких можна здійснювати правове регулювання суспільних 

відносин, але при цьому такі юридичні засоби повинні бути в єдності та 
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сукупності. Механізм правового регулювання – досить складна категорія 

права, оскільки включає в себе багато таких правових явищ: юридичні 

засоби; суб’єкти правотворення та правозастосування; юридичні факти; 

гарантії, способи, методи та предмет правового регулювання. Всі вони є 

загальними елементами механізмів правового регулювання, які закладено у 

всіх галузях національного законодавства. Однак, враховуючи особливість 

трудового права, що виходить із самого предмета його регулювання, можемо 

вказати, що нормативно-правові акти та правовідносини є обов’язковими 

елементами правового регулювання, адже за їх допомогою здійснюється 

безпосередній вплив на упорядкування суспільних відносин, які 

регулюються приписами трудового законодавства. 

Слід погодитися із позицією Т.І. Тарахонича, який зазначає, що у 

механізмі правового регулювання на рівні окремих галузей (у тому числі 

трудового права) проявляється лише особливе поєднання правових засобів, 

яке не має статичних ознак, а будучи тісно пов’язаним із предметом 

правового регулювання та з активністю суб’єктів права, модифікується 

відповідно до змін економічного, соціального, політичного і правового 

характеру. Таким чином, механізм правового регулювання трудових 

відносин виражає взаємозв’язок різноманітних правових засобів, які надають 

йому, з одного боку, універсальність і статику, а з іншого боку, гнучкість та 

динамізм, що допомагає суб’єктам права реалізовувати свої інтереси [79, 

с. 13]. Тому, зважаючи на особливість предмета трудового права, а також 

враховуючи динамічність суспільних відносин, норм права, які разом із 

суспільством розвиваються, що впливає безпосередньо на зміну, 

формування, існування та припинення трудових відносин, можемо вказати, 

що до елементів механізму правового регулювання компенсаційних та 

гарантійних виплат у національному законодавстві належать: 

1) юридичні засоби;  

2) правотворчість; 

3) нормативно-правові акти; 
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4) правовідносини. 

Юридичні засоби в загальному розумінні можна тлумачити у 

широкому та вузькому значенні. У широкому значенні ми можемо визначити 

їх як загальні явища, а також способи, за допомогою яких здійснюється 

вплив на суспільні відносини і які взаємопов’язані із регулятивною дією 

права та держави. У вузькому розумінні – це передбачені нормами права 

юридичні дії, за допомогою яких суб’єкти здійснюють реалізацію основних 

приписів законодавства. Правові засоби, на думку П.М. Рабіновича, –

інституційні утворення (установлення, форми) правової дійсності, які у 

своєму реальному функціонуванні, використанні в спеціальній правовій 

діяльності призводять до досягнення певного результату у вирішенні 

соціально-економічних, політичних, моральних та інших завдань і проблем, 

що стоять перед суспільством і державою на сучасному етапі [119, c. 55].У  

контексті компенсаційних та гарантійних виплат варто відмітити, що вони 

виступають елементами правової дійсності, які мають на меті забезпечення 

регулювання виплат передбаченими нормами трудового законодавства. Такі 

дії можуть забезпечуватися методами, способами та насамперед гарантіями, 

які покладені в основу регулювання трудових відносин. Юридична гарантія 

виступає елементом, що забезпечує дотримання прав, обов’язків і свобод 

людини та громадянина, а саме норми трудового права в контексті 

гарантійних та компенсаційних виплат визначають правові механізми 

здійснення розрахунків та відшкодувань, встановлюють права та обов’язки 

працівника і роботодавця, утверджують діяльність державних органів, 

професійних спілок, органів місцевого самоврядування, громадських 

організацій. А отже, юридична гарантія, яка визначена нормами трудового 

права, є юридичним засобом як елементом правового регулювання 

компенсаційних та гарантійних виплат. 

Н.В. Заяць визначає юридичні засоби як  явище багатоаспектне. Дана 

категорія використовується стосовно права в цілому, в процесі аналізу 

правового регулювання, щодо прав людини, правових режимів тощо [92, 
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с. 205]. Як правильно відмічає вчений, таке явище є досить складним та 

багатоаспектним і повинно забезпечувати основні конституційні права 

людини через ідеї, керівні засади, які закладені в нормах трудового 

законодавства, а також через юридичні гарантії. До компенсаційних та 

гарантійних виплат, наприклад, належить гарантія виплати заробітної плати, 

компенсація невикористаної відпустки тощо. Тобто гарантія є важливою 

складовою юридичного засобу, за її допомоги гарантується і забезпечується 

охорона, захист трудових прав та обов’язків працівників і роботодавців. 

Метою встановлення юридичних гарантій є забезпечення неухильного 

дотримання прав і свобод суб’єктами трудового права, виконання законів та 

інших нормативно-правових актів, що регулюють трудові відносини. 

Юридичні гарантії, які передбачені нормами трудового права, спрямовані на 

реалізацію трудових прав, обов’язків працівників та роботодавців як 

основних суб’єктів трудового права та складають основу правового статусу 

особи. Серед юридичних гарантій особливе місце займають ті, які закріплені 

главою VIII «Гарантії і компенсації» Кодексу законів про працю України від 

10.12.1971 № 322-VIII [1]. Такі гарантії, як елементи юридичного засобу, 

санкціонуються державою у формі норм права, які спрямовані на захист 

трудових прав працівника. 

А тому, виходячи із вищезазначеного, ми можемо вказати, що 

елементами механізму правового регулювання компенсаційних та 

гарантійних виплат виступають юридичні гарантії, які закладені в нормах 

трудового права. Так, згідно із пунктом 5 частини 1 статті 5-1 Кодексу 

законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII держава гарантує 

працездатним громадянам, які постійно проживають на території України, 

компенсацію відповідно до законодавства матеріальних витрат у зв’язку з 

направленням на роботу в іншу місцевість [1]. Як бачимо, в даному контексті 

гарантія є особливим елементом юридичного засобу, який гарантує особі 

компенсацію у зв’язку із тим, що особа може бути направлена на роботу в 

іншу місцевість. Тобто гарантія виступає в якості елемента компенсаційного 
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механізму, який передбачає певну виплату в силу того, що особа змінює 

місце роботи і місцевість. Така форма гарантії, як елемент юридичного 

засобу, спрямована на недопущення збільшення власних витрат працівника 

та забезпечення збереження його заробітної плати. 

У преамбулі Кодексу законів про працю України від 10.12.1971 № 322-

VIII вказаною, що він визначає правові засади і гарантії здійснення 

громадянами України права розпоряджатися своїми здібностями до 

продуктивної і творчої праці [1]. Як бачимо, основний закон, який регулює 

трудові відносини, закладає у своїй основі гарантії, за допомогою яких особа 

може реалізувати свої здібності у форматі фізичної чи інтелектуальної праці. 

Наприклад, заробітна плата виступає гарантією оплати за виконану роботу, 

що встановлюється в трудовому договорі, компенсація при відрядженнях 

виступає формою відшкодування витрачених коштів тощо. 

Відповідно до частини 2 статті 120 Кодексу законів про працю України 

від 10.12.1971 № 322-VIII працівникам, які переїжджають у зв’язку з 

прийомом їх (за попередньою домовленістю) на роботу в іншу місцевість, 

виплачуються компенсації і надаються гарантії, зазначені в частині другій 

цієї статті, крім виплати одноразової допомоги, яка цим працівникам може 

бути виплачена за погодженням сторін [1]. Дана норма вказує на те, що у 

випадку зміни роботи, яка полягає і в зміні місцевості проживання, особі та 

членам її сім’ї оплачується вартість проїзду, витрати на перевезення речей та 

майна, добові за час переїзду, а також заробітна плата за час такого переїзду, 

але не більше шести днів. З приведеного випливає, що норма виступає 

юридичним засобом, який гарантує компенсацію при переїзді в іншу 

місцевість у випадку переведення на іншу роботу. Тобто гарантія виступає 

компенсаційним елементом, що забезпечує матеріальне становище 

працівника та його сім’ї і, як наслідок, знижує ймовірність втрати власних 

коштів. Гарантія є правовим засобом, вона передбачена саме нормою права 

та забезпечує інтереси роботодавця і працівника. Основа компенсації як 

юридичної гарантії полягає у відшкодуванні працівнику можливих 
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фінансових втрат, які пов’язані із переїздом на інше місце роботи, 

відрядженням, підвищенням кваліфікації тощо. Компенсація здійснюється за 

рахунок роботодавця, адже саме в його інтересах працівник змінює місце 

роботи, їде у відрядження, проходить підвищення кваліфікації. А отже, 

гарантія є невід’ємною складовою гарантій прав та інтересів працівників. 

Юридичні гарантії в трудовому праві – це система правових норм, 

передбачених трудовим законодавством, які встановлюють вимогу щодо 

певної поведінки суб’єктів трудових правовідносин (шляхом встановлення 

прав і обов’язків), та діяльність цих суб’єктів, яка ґрунтується на нормах 

права, забезпечується санкціями і спрямована на безперешкодну фактичну 

реалізацію, охорону та захист трудових прав [120, с. 156]. Трудове 

законодавство не містить дефініції понять «компенсаційні виплати» та 

«гарантійні виплати», однак у межах правових приписів встановлює 

обов’язкову поведінку суб’єктів трудового права шляхом закріплення прав та 

обов’язків. Така поведінка спрямована на дотримання і виконання основних 

конституційних та трудових гарантій, а також на реалізацію основних 

трудових прав. За допомогою гарантії як юридичного засобу держава 

забезпечує здійснення таких виплат: 

● компенсаційних виплат: 

           – у випадку відрядження (стаття 121 Кодексу законів про працю 

України від 10.12.1971 № 322-VIII [1]); 

           – при переїзді на роботу в іншу місцевість (стаття 120 Кодексу законів 

про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII [1]); 

          – при втраті частини заробітної плати працівником у зв’язку з 

порушенням термінів її виплати (підпункт 2.2.8 розділу 2 Інструкції із 

статистики заробітної плати, затвердженої наказом Державного комітету 

статистики України від 13.01.2004 № 5 [121]); 

         – у разі невикористання щорічних (основної та додаткових) відпусток та 

додаткових відпусток працівниками, які мають дітей, у розмірах, 

передбачених законодавством (підпункт 2.2.12 розділу 2 Інструкції із 
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статистики заробітної плати, затвердженої наказом Державного комітету 

статистики України від 13.01.2004 № 5 [121]); 

        – у разі завдання моральної шкоди працівникам за рахунок коштів 

підприємства, що виплачується за рішенням суду (пункт 3.13 розділу 3 

Інструкції із статистики заробітної плати, затвердженої наказом Державного 

комітету статистики України від 13.01.2004 № 5 [121]); 

       – за використання працівниками для потреб виробництва власного 

інструменту та особистого транспорту (пункт 3.22 розділу 3 Інструкції із 

статистики заробітної плати, затвердженої наказом Державного комітету 

статистики України від 13.01.2004 № 5 [121]); 

● гарантійних виплат: 

         – на час виконання державних або громадських обов’язків (стаття 119 

Кодексу законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII [1]); 

         – при переїзді на роботу в іншу місцевість (стаття 120 Кодексу законів 

про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII [1]); 

        – у разі службових відряджень (стаття 121 Кодексу законів про працю 

України від 10.12.1971 № 322-VIII [1]); 

         – при направленні для підвищення кваліфікації (стаття 122 Кодексу 

законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII [1]); 

         – при направленні на обстеження до медичного закладу (стаття 123 

Кодексу законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII [1]). 

Таким чином, ми можемо вказати, що ряд компенсаційних виплат є 

складовою гарантійних. Це свідчить про те, що і гарантійні, і компенсаційні 

виплати є складовою частиною юридичної гарантії як юридичного засобу, 

який передбачений нормами трудового законодавства і надає особі 

можливість не втрачати власні кошти при виконанні окремих завдань 

роботодавця, отримуючи при цьому встановлену заробітну плату, а також 

гарантійні та компенсаційні виплати, що виплачуються, крім офіційного 

заробітку. 
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Ж.М. Пустовіт вважає, що під юридичними гарантіями слід розуміти 

передбачені Конституцією та іншими законами України організаційно-

правові та нормативно-правові гарантії, які складають систему норм із 

реалізації прав та свобод людини і громадянина, тобто норм, що 

передбачають юридичну відповідальність, юридичні обов’язки та 

процесуальні норми [122, с. 171-172]. Компенсаційні та гарантійні виплати 

являють собою сукупність правових норм, які закріплюють трудові гарантії 

працівників щодо отримання, відшкодування певних сум у встановлених 

законодавством випадках за дії, які вчиняються в інтересах і за рахунок 

роботодавця.  

Виходячи із цього, ми можемо вказати, що юридичний засіб як 

елемент механізму правового регулювання компенсаційних та 

гарантійних виплат за національним законодавством – це трудова 

гарантію, за допомогою якої здійснюється правореалізація трудових прав та 

обов’язків, які визначені нормами трудового права і в силу 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. 

А отже, 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. 

Особливість компенсаційного характеру полягає в тому, що 

компенсація та гарантія мають на меті відшкодувати працівнику витрачені 

кошти у випадку, коли така особа діє в інтересах роботодавця. Проявляється 

вона через механізм відшкодування коштів за рахунок роботодавця. Як 
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наслідок, працівник не зазнає власних втрат та зберігає за собою право на 

отримання заробітної плати й інших заохочувальних виплат. 

Трудова гарантія як юридичний засіб характеризується тим, що за 

допомогою неї здійснюється вплив на відносини між працівником та 

роботодавцем, зокрема вона встановлює межі правової поведінки таких осіб, 

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

Проявляється вона через норми 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. 

Механізм правового регулювання компенсаційних та гарантійних 

виплат за національним законодавством спрямований на реалізацію особою 

своїх трудових прав. Це проявляється в тому, що працівник, діючи в 

інтересах роботодавця та за його вказівкою (переїжджаючи в іншу 

місцевість, направляючись у відрядження), реалізовує свої фізичні, 

інтелектуальні здібності і при цьому зберігає за собою робоче місце у 

компанії, заробітну плату, а також у випадках, встановлених законом, 

отримує інші відшкодування. 

Юридична гарантія як правовий регулятор є запорукою дотримання і 

виконання норм законів та інших нормативно-правових актів, адже вона 

визначає способи та юридичні засоби, за допомогою яких здійснюється 

реалізація норм права, та охоплює ряд суб’єктивних і об’єктивних чинників, 

які впливають на реалізацію законодавства саме з тією метою, яка була 

закладена в механізм правового регулювання закону. 

Як відомо, українська правова наука та законодавство переживають 

процес реформування, в ході якого відбувається перебудова усіх політичних, 

економічних, соціальних, культурних механізмів. Розвиток правотворчості є 

важливою складовою успішного реформування норм права, зміцнення 

принципів верховенства права та становлення законності в державі, що 
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призведе до існування соціально забезпеченого, економічно розвинутого 

суспільства. У юридичній науці прийнято ототожнювати поняття 

«правотворення» та «правотворчість», тому що дані терміни мають 

однаковий юридичний зміст та схожу правову природу.   

Т.О. Дідич характеризує правотворчість як особливий різновид 

юридичної практичної діяльності, який має творчий інтелектуальний 

характер та пов’язаний з розробкою, обговоренням, прийняттям та введенням 

в дію правових норм у вигляді форм (джерел) права, обумовлений рівнем 

суспільного розвитку і забезпечує пропорційну залежність між потребами 

суспільства та адекватним якісним рівнем законодавчої бази [123, с. 91-94]. 

Отже, основною метою правотворчості є прийняття нормативно-правових 

актів, які будуть відповідати потребам суспільства, його загальному розвитку 

і якісному рівню законодавчої техніки. В контексті досліджуваної нами теми 

варто вказати, що заробітна плата за своєю правовою природою являє собою 

гарантійну виплату, адже відповідає ознакам такого правового явища. 

Заробітна плата виступає в якості грошового виразу вартості та ціни товару, 

робочої сили і частково результативності її функціонування [124, с. 584]. 

Така виплата гарантується на рівні закону і є важливою гарантією оплати 

фізичної, інтелектуальної праці. А тому таке правове явище наділене 

ознаками гарантійної виплати.  

Правотворчість як механізм правового регулювання компенсаційних та 

гарантійних виплат яскраво проявляється в нормативно-правових актах, які 

приймаються, вносять зміни до відповідного законодавства. Так, статтею 8 

Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік»  від 

23.11.2018 № 2629-VIII встановлено у 2019 році мінімальну заробітну плату 

у місячному розмірі: з 01 січня – 4173 гривні; у погодинному розмірі: з 01 

січня – 25,13 гривні [125]. Отже, даний Закон встановлює мінімальний розмір 

одного із видів гарантійних виплат, який насамперед має відповідати 

потребам суспільства і задовольняти його інтереси. Однак ряд законодавчих 

актів, в тому числі наведений нами, не завжди відповідають нормальному 
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рівню забезпечуваності суспільства, що проявляється в низькому рівні 

оплати праці та відображає достатньо невисокий рівень правотворчості, адже 

економічне становище держави не може постійно забезпечувати суспільні 

інтереси особи, а це, у свою чергу, і впливає на рівень правотворчості та 

правової свідомості. 

 «Великий енциклопедичний юридичний словник» визначає 

правотворчість як напрям діяльності держави, пов’язаний із офіційним 

закріпленням норм права шляхом формування приписів, їх зміни, 

доповнення та скасування [76, с. 51]. Правотворчість є одним із напрямів 

діяльності держави, який полягає у розробці і прийнятті нормативно-

правових актів, котрі будуть належним чином регулювати трудові відносини. 

Суспільству і праву властивий елемент розвитку та динамічності, адже у 

зв’язку із технологічним прогресом, який значною мірою впливає на державу 

і право, здійснюється розвиток економічного ринку, торгових відносин, а 

також безпосередньо із цим розвивається суспільство. А тому при здійсненні 

правотворчості можливо не лише приймати нові нормативно-правові акти, 

які будуть належним чином регулювати суспільні відносини, а й скасовувати 

окремі приписи, які не відповідають сучасним соціальним стандартам. Так, 

наприклад, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо удосконалення порядку проходження військової служби» 

від 06.12.2016 № 1769-VIII [126] було виключено частину 4 статті 119 

Кодексу законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII, яка 

встановлювала гарантії для працівників на час виконання державних або 

громадських обов’язків [1], як таку, що не відповідає сучасним стандартам та 

потребує негайного виключення у зв’язку із тим, що певні елементи 

законодавства розвиваються, приймаються нові акти і деякі норми трудового 

права підлягають перегляду, зміні чи виключенню, щоб не створювати 

колізійні моменти, які можуть призводити до неоднозначного трактування 

одних і тих же норм права. 
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М.С. Кельман, О.Г. Мурашин, Н.М. Хома правотворчістю називають 

форму владної діяльності уповноважених суб’єктів (передусім держави), 

спрямованої на утворення нормативно-правових актів, за допомогою яких в 

чинній юридичній системі запроваджуються, змінюються чи скасовуються 

правові норми [127, с. 346].  Правотворчість як елемент правового 

регулювання компенсаційних та гарантійних виплат є основоположною 

частиною регулювання трудових відносин, що відображає належний стан 

суспільства та держави, їх взаємодію між собою. Такі виплати завжди мають, 

по-перше, бути нормативно врегульовані, по-друге, задовольняти інтереси 

працівника, який, у свою чергу, діє в інтересах роботодавця. Компенсаційні 

та гарантійні виплати нормотворець наділив компенсаторним характером. Як 

правові складові, ці кошти спрямовуються на підтримання достатнього рівня 

життєдіяльності та купівельної спроможності працівника, а тому 

законодавець як суб’єкт правотворчості зобов’язаний враховувати соціальні 

та економічні стандарти для задоволення потреб суспільства при розробці 

законопроектів. 

М.В. Фігель у своїй роботі зазначає, що правотворчість має виходити з 

певних принципів, основних ідей, організаційних начал, що зумовлюють 

сутність, найбільш характерні риси та властивості цієї діяльності [128, с. 22]. 

Вчений вважає, що правотворчість взаємопов’язана із принципами, 

закладеними в основу правового регулювання певної галузі права. Виходячи 

із теми нашого дослідження, зазначимо, що основним принципом стосовно 

виплат буде справедлива винагорода за виконану роботу, що забезпечується 

такими правовими інститутами: оплата праці; гарантії та компенсації. А 

отже, принципи, які включають у себе головні ідеї та риси права і  

правотворчість, є невід’ємними елементами механізму правового 

регулювання компенсаційних та гарантійних виплат за національним правом. 

Виходячи із вищезазначеного, можемо вказати, що правотворчість як 

елемент механізму правового регулювання компенсаційних та 

гарантійних виплат за національним законодавством являє собою владну 
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форму діяльності державних органів, яка спрямована на прийняття, зміну чи 

скасування нормативно-правових актів, котрі регулюють порядок виплат у 

трудовому праві, і якість таких актів має відповідати високому рівню 

законодавчої техніки, потребам суспільства і держави, у своїх началах мати 

керівні ідеї та засади, властиві такій діяльності, а також бути спрямованою на  

зменшення кількості колізійних моментів та прогалин у трудовому 

законодавстві. 

Отже, правотворчість як елемент механізму правового 

регулювання компенсаційних та гарантійних виплат за національним 

законодавством наділена наступними особливостями: 

1) є авторитарною діяльністю державних органів; 

2) має відповідати інтересам та потребам суспільства, держави; 

3) спрямована на прийняття, зміну чи скасування нормативно-правових 

актів; 

4) сприймається як механізм, що спрямований на зменшення колізій та 

прогалин у законодавстві. 

Правотворчість як авторитарна діяльність держави проявляється в 

тому, що лише органи державної влади в межах своєї компетенції можуть 

встановлювати приписи стосовно механізмів правового регулювання 

компенсаційних та гарантійних виплат. Функцією правотворчості наділені 

органи законодавчої та виконавчої влади, які приймають закони, підзаконні 

нормативно-правові акти, що спрямовані на реалізацію механізмів 

компенсацій та гарантій.  

Правотворчість як важливий елемент правового регулювання має 

відповідати інтересам окремих індивідів, які проживають на території 

держави, а також потребам суспільства і держави в цілому. Держава в особі 

уповноважених органів, як і суспільство, повинна бути зацікавлена в 

нормативному закріпленні відносин щодо компенсації та відшкодування 

власних витрат, коли особа діє в інтересах роботодавця. Це дозволяє державі 

врегулювати цілу низку важливих суспільних відносин. 
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Діяльність держави щодо правотворчості спрямована на прийняття, 

зміну чи скасування нормативно-правових актів. Це зумовлено тим, що 

всередині країни існує ціла низка трудових відносин, які насамперед мають 

бути нормативно врегульовані, підпорядковані праву. Держава і суспільство 

постійно розвиваються і в загальному правовому розумінні, і в частині 

гарантійних та компенсаційних виплат, а тому окремі акти у зв’язку із 

еволюцією суспільства і права потребують скасування, заміни або прийняття 

нових норм. 

Колізії та прогалини в законодавстві є досить поширеним явищем, 

враховуючи той факт, що основний кодифікований нормативно-правовий 

акт, який регулює відносини щодо здійснення гарантійних та 

компенсаційних виплат, був прийнятий ще в 1971 році, а тому дії 

законодавця як суб’єкта нормотворчості спрямовані на розробку 

законодавства, яке, по-перше, належним чином врегульовує суспільні 

відносини, забезпечує відповідним механізмом відшкодування даних виплат, 

а по-друге, зменшує кількість колізій та прогалин. 

Нормативно-правові акти є важливим елементом правового 

регулювання будь-яких правовідносин, адже саме в їхніх приписах закріплені 

основні права та обов’язки учасників суспільних відносин. Головним 

структурним елементом системи джерел будь-якої галузі права, в тому числі 

трудового права, є нормативно-правовий акт. У «Юридичній енциклопедії» 

визначено, що нормативно-правовий акт – це основне джерело права в 

державі соціально-демократичної орієнтації [129, с. 596]. Така форма 

юридичного виразу права є найбільш поширеним способом передачі змісту 

основних прав та обов’язків, адже за допомогою акта можна найбільш чітко 

та повно визначити усі складові елементи юридичних норм і доступно 

передати їх адресату, тобто суб’єктам, на яких поширюється відповідний 

припис, встановити відповідальність осіб за порушення прав, обов’язків, а 

також передбачити механізми захисту від протиправних діянь. При цьому, як 

цілком слушно під час дослідження системи трудового законодавства 
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України зауважує Д.В. Журавльов, нормативно-правовий акт є одним з 

основних джерел права сучасної держави. У ньому міститься більшість 

правових норм, які регулюють найважливіші, з точки зору особистості, її 

інтересів і потреб, відносини. Інші джерела права (правові звичаї, судові та 

адміністративні прецеденти) регулятивною значимістю не володіють. Вони 

відіграють часткову, допоміжну або додаткову роль у регулюванні 

суспільних відносин [130, с. 145]. З такою позицією ученого цілком можна 

погодитись, зважаючи на особливість правової системи України, яка наділяє 

закон найвищою юридичною силою серед інших джерел права, котрі 

відіграють допоміжну роль, забезпечуючи належне трактування норм права 

та їх правозастосування. Однак дефініція поняття «нормативно-правовий 

акт» не знайшла свого нормативного закріплення, хоч і часто зустрічається в 

ряді законів та інших нормативних документів, наукових праць. Проте його 

офіційним правовим визначенням можна вважати роз’яснення Президії 

Вищого арбітражного суду України «Про деякі питання вирішення спорів, 

пов’язаних з визнанням недійсними актів державних чи інших органів» від 

26 січня 2000 року № 02-5/35, відповідно до якого нормативний акт  –  це  

прийнятий  уповноваженим державним чи іншим  органом  у  межах  його  

компетенції  офіційний   письмовий документ,  який встановлює, змінює чи 

скасовує норми права, носить загальний чи локальний характер та 

застосовується неодноразово. Що ж  до  актів  ненормативного характеру 

(індивідуальних актів),  то вони породжують права і  обов’язки  тільки  у  

того  суб’єкта  (чи визначеного ними певного кола суб’єктів), якому вони 

адресовані. [131]. Хоч дане роз’яснення і не є джерелом права, проте 

спрямоване на однозначне трактування норм права судами та іншими 

суб’єктами, а також на правильність вирішення судових спорів. Отже, 

основними ознаками нормативно-правового акта є наступне: 1) видається у 

письмовій формі; 2) розробляється, приймається і затверджується 

відповідним органом у межах його компетенції; 3) спрямований на 

встановлення, зміну чи скасування норм права; 4) має загальний та/або 
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локальний характер; 5) може бути визначений або не визначений у часі та за 

колом осіб, на яких він поширює свою дію.  

Главою VIII «Гарантії і компенсації» Кодексу законів про працю 

України від 10.12.1971 № 322-VIII [1] передбачено правове регулювання 

гарантій та компенсацій, а отже, сам цей Кодекс є головним нормативно-

правовим актом в системі законодавства, який регулює дане питання. 

Відповідно до нього даним працівники мають право не лише на отримання 

заробітної плати як основної винагороди за відпрацьовану, виконану роботу, 

а й на відшкодування цілого ряду витрат, пов’язаних з виконанням трудових 

обов’язків, у вигляді компенсаційних виплат, а також зберігають можливість 

отримати заробітну плату за певних обставин, не виконуючи роботу у 

випадках, встановлених законом, тобто одержати  гарантійні виплати.  

Норми даного документа мають загальний характер і встановлюють 

загальні засади механізму правового регулювання вказаних питань, а саме: 

        – перелік осіб (суб’єктів), на яких поширюються гарантійні та 

компенсаційні виплати; 

        – обставини та випадки, за умови виникнення яких особа наділена 

правом отримати гарантійну чи компенсаційну оплату; 

        – строки, протягом яких може бути здійснена така виплата; 

        – період, за який може бути здійснена виплата; 

        – розмір і порядок гарантійних та компенсаційних виплат. 

Так, наприклад, відповідно до частини 1 статті 126 Кодексу законів про 

працю України від 10.12.1971 № 322-VIII за працівниками-авторами 

винаходів, корисних моделей, промислових зразків і раціоналізаторських 

пропозицій зберігається середній заробіток при звільненні від основної 

роботи для участі у впровадженні винаходу, корисної моделі, промислового 

зразка чи раціоналізаторської пропозиції на тому ж підприємстві, в установі, 

організації [1]. Дана норма, по-перше, визначає суб’єктів – працівники-

автори винаходів, корисних моделей, промислових зразків тощо, по-друге, 

встановлює випадки, при настанні яких вони звільняються від роботи та 
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можуть отримати гарантійну виплату – заробітну плату, якщо беруть участь у 

впровадженні винаходу, корисної моделі тощо, при умові, що такі елементи 

впроваджуються на підприємстві, на якому вони працюють, по-третє, 

визначає розмір заробітної плати, яка за ними зберігається, – середній 

заробіток. 

Таким чином, Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 № 322-

VIII [1] характеризується наступними особливостями стосовно механізмів 

правового регулювання компенсаційних та гарантійних виплат: 

         –  є основним нормативно-правовим документом у сфері трудового 

права; 

        – його норми мають загальний характер; 

        – визначає порядок, механізм, суб’єктів, умови за яких здійснюються 

такі виплати; 

       – комплексно регулює трудові відносини; 

       – визначає систему прав, обов’язків працівника і роботодавця;  

       – виступає правовою основою для ухвалення актів, які мають нижчу 

юридичну силу. 

Наступний нормативно-правовий акт, який встановлює механізм 

правового регулювання компенсаційних та гарантійних виплат, – Закон 

України «Про оплату праці» від 24.03.1995 № 108/95-ВР [132]. Даний 

нормативно-правовий документ визначає зміст заробітної плати та її 

структуру, надає дефініцію поняття «мінімальний розмір заробітної плати», 

розкриває гарантії виплати заробітної плати, а також інших виплат, у тому 

числі компенсаційних та гарантійних, передбачає джерела коштів на оплату 

праці, встановлює економічні, соціальні, правові та організаційні засади 

оплаті праці тощо. Згідно з вимогами Закону [132] компенсаційні та 

гарантійні виплати відносяться до додаткової заробітної плати. Даний 

нормативно-правовий акт встановлює й суб’єктів, які повинні здійснювати 

такі виплати, а також містить перелік внутрішніх документів, які 

регламентують порядок здійснення зазначених виплат.  
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Так, наприклад, згідно із статтею 15 Закону України «Про оплату 

праці» від 24.03.1995 № 108/95-ВР форми і системи оплати праці, норми 

праці, розцінки, тарифні сітки, схеми посадових окладів, умови 

запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших 

заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються 

підприємствами у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, 

передбачених законодавством, генеральною, галузевими (міжгалузевими) і 

територіальними угодами [132]. Дана норма закріплює наступне: по-перше, 

компенсаційні та гарантійні виплати затверджується підприємствами;                   

по-друге, їх виплата передбачається колективним договором, але за умови 

дотримання норм і гарантій, які встановлені чинними трудовим 

законодавством. 

Отже, Закон України «Про оплату праці» від 24.03.1995 № 108/95-ВР 

[132] містить наступні особливості механізмів правового регулювання 

компенсаційних та гарантійних виплат: 

         – визначає правові, економічні, організаційні засади; 

         – закріплює юридичну форму вираження документа, в якому 

встановлюються такі оплати; 

        – забезпечує реалізацію права на працю та отримання винагороди за її 

виконання; 

       – є складовою частиною трудового законодавства. 

Ще одним нормативно-правовим актом, який регулює механізми 

правового регулювання компенсаційних та гарантійних виплат, є Інструкція 

із статистики заробітної плати, затверджена наказом Державного комітету 

статистики України від 13.01.2004 № 5 [121]. Даний документ має нижчу 

юридичну силу, є підзаконним нормативно-правовим актом і приймається на 

основі Конституції України [32] та Кодексу законів про працю України від 

10.12.1971 № 322-VIII [1]. Він містить методологічні положення стосовно 

показників оплати праці, визначає фонд додаткової заробітної плати, до 
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якого відносять компенсаційні та гарантійні виплати, а також інші виплати, 

що не належать до фонду оплати праці, тощо.  

Л.М. Горбунова зазначає, що термін «підзаконний нормативний акт» є 

збірною юридичною категорією, яка виражає одну загальну властивість 

найбільшої за кількісним складом групи нормативно-правових актів, що 

видаються суб’єктами виконавчо-розпорядчої діяльності в Україні, згідно з 

якою їх зміст повинен ґрунтуватися на положеннях закону і йому не 

суперечити [133, с. 13]. Основною особливістю підзаконних нормативно-

правових актів є те, що вони не повинні суперечити законодавчим актам, які 

мають вищу юридичну силу і його зміст має ґрунтуватися на положеннях 

закону. Вищевказаний документ передусім повинен бути наділений певними 

ознаками, щоб відповідати змісту категорії «підзаконний нормативно-

правовий акт». Він, по-перше, носить підзаконний характер, що проявляється 

в його підпорядкуванні актам вищої юридичної сили, по-друге, містить 

норми, які доповнюють, конкретизують, наповнюють більшим змістом 

закони, по-третє, характеризується наявністю правил, які є обов’язковими до 

виконання усіма суб’єктами, на які такий документ поширюється, по-

четверте, породжує юридичні наслідки для суб’єктів трудового права, по-

п’яте, на відміну від законів, має спрощений порядок прийняття та 

оприлюднення.  

А тому, виходячи із змісту Інструкції із статистики заробітної плати, 

затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 

13.01.2004 № 5 [121], слід зазначити, що вона закріплює наступні 

особливості механізмів правового регулювання компенсаційних та 

гарантійних виплат: 

       – наділена нормами, що мають підзаконний характер; 

       – прийнята на виконання закону; 

       – містить методологічні положення стосовно показників оплати праці, в 

тому числі щодо компенсаційних та гарантійних виплат; 
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       – доповнює, конкретизує норми закону щодо порядку здійснення таких 

виплат. 

Виходячи із вищезазначеного, можемо зробити висновок стосовно 

того, що нормативно-правові акти як елементи механізму правового 

регулювання компенсаційних та гарантійних виплат за національним 

законодавством являють собою особливу та головну форму правового 

регулювання, адже за їх допомогою здійснюється правореалізація суб’єктами 

трудового права, породжують юридичні наслідки, санкціонуються 

відповідними органами у  межах  їх  компетенції. Вони також визначають 

головні елементи, за допомогою яких здійснюється реалізація трудових прав 

та обов’язків щодо здійснення виплат (суб’єкти та умови, за яких 

здійснюються виплати, розмір та строки компенсацій та відшкодувань тощо). 

Отже, нормативно-правові акти як елементи механізму правового 

регулювання компенсаційних та гарантійних виплат за національним 

законодавством наділені наступними особливостями: 

1) є безпосереднім регулятором поведінки суб’єктів; 

2) закріплюють у своїх нормах права та обов’язки суб’єктів; 

3) встановлюють механізм, порядок, суб’єктів, випадки, за яких 

здійснюються виплати; 

4) приймаються відповідними органами в межах їхньої компетенції. 

Нормативно-правовий акт як механізм правового регулювання є 

безпосереднім регулятором поведінки суб’єктів трудового права в частині 

здійснення компенсаційних та гарантійних виплат, адже саме завдяки 

прийняттю  таких актів регулюється правова межа, якою встановлюються 

допустимі і недопустимі її кордони. При цьому, виходячи із особливостей 

правової системи України, лише нормативно-правовий акт може виступати 

регулятором поведінки суб’єктів, а тому порядок здійснення виплат можливо 

передбачити лише в межах даних приписів. 

Нормативно-правовий акт – своєрідна форма вираження норм права, в 

яких закріплюються права та обов’язки суб’єктів. Такі акти надають 
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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. Вона проявляється через норми права, де закріплені відповідні 

права та обов’язки (права на отримання відшкодування при відрядженні, 

переїзді в іншу місцевість, збереження заробітної плати при проходженні 

навчання для підвищення кваліфікації тощо). 

Головною особливістю нормативно-правових актів є те, що лише в 

межах їх норм може встановлюватися механізм, порядок, суб’єкти та 

випадки, при яких будуть здійснюватися досліджувані виплати. Як було 

встановлено, вони є основним джерелом права, при цьому всі інші правові 

форми – звичаї, традиції, офіційні засоби тлумачення – є лише допоміжними 

формами правового регулювання, які не містять загальнообов’язкових 

правил поведінки. Так, роботодавець при здійсненні компенсаційної чи 

гарантійної виплати зобов’язаний керуватися лише нормативно-правовими 

актами і відповідно до них визначати самостійно, кому і в яких випадках 

здійснювати таку виплату. 

Наступною важливою особливістю нормативно-правових актів є 

порядок їх прийняття. Зважаючи на предмет трудового права, нормативно-

правові акти можуть прийматися як державними органами в межах їхньої 

компетенції, так і роботодавцем у своєрідній формі – у виді локального 

нормативно-правового акта, який приймається на виконання закону. А тому 

порядок гарантійних та компенсаційних виплат може бути передбачений 

виключно як нормами закону, так і локальними актами, які видані в межах 

того ж закону і на його виконання. 

Так історично склалось, що права людини і громадянина мають 

найвищу соціальну цінність, а трудові права характеризуються досить 

тривалим часом свого розвитку, відповідно, трудові відносини існують 

майже всю історію людства. Інтелектуальна та фізична праця є головним 
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елементом існування трудових відносин. Н.В. Веренич визначає, що трудові 

правовідносини – це складний, свідомий, вольовий, триваючий, відплатний 

юридичний зв’язок, що виникає в результаті трудового договору і містить у 

своєму змісті взаємодію кореспондуючих один одному прав і обов’язків 

роботодавця та працівника з приводу виконання останнім своєї трудової 

функції [134, с. 96]. Трудовий договір виступає головним елементом, що 

породжує трудові правовідносини. Однак, якщо вести мову про 

компенсаційні та трудові виплати, то правовідносини можуть виникати не 

лише із трудового договору, а і з колективного договору, норми закону, 

рішення суду, внутрішнього акта роботодавця. Особливістю таких 

правовідносин є те, що вони виникають між працівником та роботодавцем, 

регулюються нормами трудового права, мають відплатний характер, 

настають лише у встановлених законодавством випадках або породжуються 

актами роботодавця чи виникають на підставі рішення суду. 

Під трудовими правовідносинами слід розуміти двосторонні відносини 

працівника із власником або створюваним ним підприємством щодо 

виконання за винагороду роботи за обумовленою спеціальністю, 

кваліфікацією або посадою з дотриманням внутрішнього трудового 

розпорядку, що виступають формою закріплення суб’єктивних трудових 

прав і обов’язків [15, с. 163]. Як правильно вказує автор, наступною 

головною ознакою трудових правовідносин є їх оплатний характер. Особа, 

яка виконує роботу, має право на винагороду, а також інші компенсаційні, 

гарантійні виплати, які передбачені нормами трудового законодавства. Такі 

виплати мають матеріальний характер, вони здійснюються у грошовій формі, 

а також спрямовані на збереження установленого заробітку та також 

недопущення його неотримання. В загальному розумінні варто відмітити, що 

відносини – це стосунки, які виникають між суб’єктами, виступають 

основною складовою багатьох соціальних, економічних, політичних, 

трудових процесів, а тому такі відносини підлягають обов’язковому 

правовому регулюванню з метою гарантування суб’єктам можливості 
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реалізувати свої трудові права та обов’язки. Змістом трудових відносин є 

взаємодія сторін (працівника та роботодавця) щодо виконання трудових 

обов’язків і отримання винагороди, їх сторонами можуть бути лише особи, 

які наділені ознаками суб’єктів трудового права (працівник, роботодавець, 

держава, юридична особа, відповідні фонди, громадські спілки, благодійні 

організації), вони мають вольовий характер, адже залежать від волі учасників 

трудових правовідносин, охороняються державою. 

У науці трудового права існує безліч класифікацій видів трудових 

правовідносин, однак взагалі не приділено уваги правовідносинам, які 

виникають у процесі виплати гарантійних та компенсаційних виплат, що 

вказує на актуальність даного дослідження. Встановивши зміст трудових 

правовідносин, які виникають із досліджуваних виплат, зазначимо, що 

основними видами таких правовідносин є: 

         – трудові відносини між працівником та роботодавцем; 

         – відносини щодо здійснення порядку виплати заробітної плати, а також 

компенсаційних та гарантійних виплат; 

        – відносини щодо відшкодування витрат та одержання компенсацій. 

Специфіка кожного із даних видів правовідносин проявляється в тому, 

що вони виникають на підставі однакових юридичних обставин та між 

одними і тими ж суб’єктами трудового права. Наприклад, відповідно до 

частини 1 статті 121 Кодексу законів про працю України від 10.12.1971 

№ 322-VIII працівники мають право на відшкодування витрат та одержання 

інших компенсацій у зв’язку з службовими відрядженнями [1]. В даному 

випадку правовідносини виникають між працівником та роботодавцем, 

юридичним фактом їх виникання є відрядження працівника, який діє в 

інтересах роботодавця, наслідки, які породжують такі правовідносини, –

право працівника на відшкодування витрат, які особа може понести під час 

перебування у відрядженні, та отримання інших компенсацій. Спрямовані 

такі виплати на те, щоб особа не зазнавала власних втрат, коли діє в 

інтересах та за дорученням роботодавця. Іншим прикладом є випадок, який 
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передбачений частиною 1 статті 120 Кодексу законів про працю України від 

10.12.1971 № 322-VIII, відповідно до якої працівники мають право на 

відшкодування витрат та одержання інших компенсацій у зв’язку з 

переведенням, прийняттям або направленням на роботу в іншу місцевість [1]. 

Зазначені правовідносини виникають між працівником та роботодавцем, 

юридичним фактом їх виникнення є переведення, прийняття або направлення 

на роботу в іншу місцевість, юридичні наслідки, які породжуються цим 

фактом, полягають у праві працівника на відшкодування власних витрат та 

отримання компенсацій при переїзді, який, у свою чергу, відбувається за 

ініціативою та в інтересах роботодавця. 

Виходячи із вищезазначеного, можемо вказати, що правовідносини як 

елемент механізму правового регулювання компенсаційних та 

гарантійних виплат за національним законодавством являють собою 

окремий вид трудових відносин, які регулюються нормами трудового права і 

трудовим договором, виникають між працівником та роботодавцем, містять 

своєрідні юридичні факти, які породжують виникнення таких відносин, і 

відповідні юридичні наслідки, котрі гарантують особі отримання певної 

виплати і уникнення власних фінансових витрат, коли особа діє в інтересах 

роботодавця. 

Таким чином, правовідносини як елемент механізму правового 

регулювання компенсаційних та гарантійних виплат за національним 

законодавством наділені наступними особливостями: 

1) є зовнішньою формою втілення правової норми; 

2) виступають безпосереднім об’єктом виникнення відносин з приводу 

здійснення таких виплат; 

3) реалізовуються  в системі правовідносин на основі дії права; 

4) виникають між працівником та роботодавцем. 

Правовідносини являють собою зовнішню форму втілення правової 

норми та поведінки суб’єктів, яка, у свою чергу, виступає об’єктом 

виникнення будь-яких правовідносин, в тому числі стосовно здійснення 
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компенсаційних та гарантійних виплат. Правовідносини як механізм 

правового регулювання є елементом впливу права на поведінку працівника 

та роботодавця, а також суспільні відносини в цілому з метою трансформації 

останніх в юридичну форму, адже саме в системі правовідносин відбувається 

дія права. Окрім цього, лише в рамках правовідносин можливий захист 

трудових прав працівника та роботодавця щодо здійснення гарантійних та 

компенсаційних виплат. 

Виходячи із висновків, які були зроблені в роботі, можна вказати на 

такі особливості елементів механізму правового регулювання 

гарантійних і компенсаційних виплат за національним законодавством: 

1) являють собою частину соціального регулювання; 

2) розвиваються і взаємодіють лише із учасниками правовідносин –

роботодавцем та працівником; 

3) об’єднують явища правової дійсності (юридичні засоби, 

правотворчість, нормативно-правові акти, правовідносини); 

4) виконують завдання стосовно встановлення правового порядку в 

суспільстві. 

Елементи правового регулювання гарантійних і компенсаційних 

виплат, за допомогою яких здійснюється встановлення правопорядку між 

різними соціальними групами, а також забезпечення дотримання ними 

обмежень, порушення яких може негативно впливати на суб’єктів, є 

частиною соціального регулювання. Правове регулювання гарантійних і 

компенсаційних виплат – це комплексний інститут трудового права, який 

наділений елементами цивільно-правового характеру, а отже, компенсація та 

гарантія мають цивільно-правову юридичну природу. 

Такі елементи правової дійсності можуть розвиватися і взаємодіяти 

лише всередині існування певної групи трудових відносин, які виникають 

між працівником та роботодавцем. Зазначені правовідносини виникають у 

зв’язку із відрядженням, виплатою заробітної плати, гарантіями її 

збереження, відшкодуванням витрат у випадку переїзду в іншу місцевість. 
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Вони характеризуються наявністю лише двох суб’єктів – роботодавця, який 

здійснює таку виплату або гарантію, та працівника, який має право її 

отримати і зобов’язаний діяти за вказівкою та в інтересах роботодавця.  

Механізм правового регулювання гарантійних і компенсаційних виплат 

за національним законодавством може реалізовуватися при взаємодії всіх 

його елементів, а саме: юридичних засобів; правотворчості; нормативно-

правових актів, правовідносин. У випадку відсутності хоча б одного із таких 

ключових елементів, юридичний склад правового регулювання вважається 

неповним, що безпосередньо негативно впливає на сутність і структуру 

існування трудових відносин. 

Завданням кожного такого елементу є дотримання суб’єктами закону, 

принципів верховенства права, основоположних трудових прав і обов’язків, 

які, у свою чергу, формують економічно забезпечене, розвинуте суспільство, 

адже у своїй правовій сутності кожен із елементів має свою соціальну 

цінність, яка спрямована на встановлення правопорядку в суспільстві. 

Враховуючи усе вищенаведене, можна дійти висновку, що механізм 

правового регулювання компенсаційних та гарантійних виплат у науковій 

літературі залишається взагалі малодослідженим, незважаючи на наявність 

окремих робіт, у яких опосередковано розглядалася дана проблему. І наразі 

низка важливих питань залишається поза увагою науковців. Законодавство в 

даній частині також потребує негайного вдосконалення, адже ряд правових 

норм не відповідають соціальним стандартам суспільства, а безліч 

правовідносин взагалі не містять нормативного-правового характеру. Варто 

відмітити, що механізм правового регулювання даних правових явищ є 

досить складним та дискусійним явищем, яке майже взагалі не 

досліджувалось в межах правової науки, що вказує на певні прогалини 

сучасної національної доктрини. Такий стан наукової уваги до даного 

питання є неприпустимим, адже досліджуваний інститут на сьогодні 

характеризується низкою теоретичних та законодавчих прогалин. Тому 
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наукові напрацювання, викладені в даній роботі, можуть в подальшому 

посприяти подоланню таких проблем. 

Здійснений аналіз продемонстрував, що механізм правового 

регулювання компенсаційних та гарантійних виплат відіграє фундаментальне 

значення стосовно виникнення, існування, припинення трудових відносин. 

Нами було зроблено ряд висновків відносно того, що в юридичній науці 

взагалі відсутні підходи до дослідження елементів механізмів правового 

регулювання вказаних виплат, що вказує на актуальність даної наукової 

розвідки. Враховуючи незначний рівень уваги до даного питання, а також 

важливість розкриття різних аспектів такого правового інституту, варто 

зробити висновок стосовно того, що він усе ще потребує значного вивчення 

та доопрацювання як на науковому, так і законодавчому рівні. 

 

Висновки до розділу 2 

 

1. Елементи механізму правового регулювання гарантійних та 

компенсаційних виплат у міжнародному праві:  

1) правові засоби (у тому числі принципи й міжнародні норми); 

2) суб’єкти; 

3) юридичні факти. 

2. Елементи механізму правового регулювання компенсаційних та 

гарантійних виплат у національному законодавстві: 

1) юридичні засоби;  

2) правотворчість; 

3) нормативно-правові акти; 

4) правовідносини. 

3. Правотворчість як елемент механізму правового регулювання 

компенсаційних та гарантійних виплат за національним законодавством 

характеризується наступними особливостями: 
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1) є авторитарною діяльністю державних органів; 

2) має відповідати інтересам та потребам суспільства, держави; 

3) спрямована на прийняття, зміну чи скасування нормативно-правових 

актів; 

4) сприймається як механізм, завданнями якого є зменшення колізій та 

прогалин у законодавстві. 

4. Нормативно-правові акти як елементи механізму правового 

регулювання компенсаційних та гарантійних виплат за національним 

законодавством наділені наступними особливостями: 

1) виступають безпосереднім регулятором поведінки суб’єктів; 

2) закріплюють права та обов’язки суб’єктів у нормах права; 

3) встановлюють механізм, порядок, суб’єктів, випадки, за яких 

здійснюються виплати; 

4) приймаються відповідними органами в межах їхньої компетенції. 
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РОЗДІЛ 3 

УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ГАРАНТІЙНИХ 

ТА КОМПЕНСАЦІЙНИХ ВИПЛАТ У ТРУДОВОМУ ПРАВІ 

 

3.1 Проблеми правового регулювання гарантійних та 

компенсаційних виплат у трудовому праві 

 

Законодавство про працю удосконалюється протягом усього періоду 

незалежності України. Даний процес обумовлений тим, що трудові 

правовідносини в нашій державі урегульовуються застарілим 

законодавством, прийнятим ще в радянські часи, яке не відповідає сучасній 

моделі ринкової економіки. Справедливо зазначити, що Кодекс законів про 

працю України від 10.12.1971 № 322-VIII [1] зазнавав численних змін в 

останні десятиліття, проте вони взагалі не були спрямовані на правове 

регулювання гарантійних та компенсаційних виплат. Проведення 

дослідження проблем правового регулювання гарантійних та компенсаційних 

виплат у трудовому праві є важливим для вітчизняної науки, адже на шляху 

України до правової соціальної держави невідворотно постає питання 

стосовно зміцнення законності та забезпечення соціально-економічних прав і 

свобод особи, що вимагає науково обґрунтованого підходу до належного 

закріплення в актах поточного законодавства трудових прав людини і 

громадянина. Відповідно, гарантійні та компенсаційні виплати у трудовому 

праві є тими категоріями, які засвідчують турботу держави про своїх 

громадян, котрі заробляють собі на життя працею, а роботодавця – про своїх 

працівників.  

Правове регулювання гарантійних і компенсаційних виплат в Україні 

здійснюється нормами законодавства про працю, яке було прийнято ще за 

часів перебування нашої держави у складі Союзу Радянських Соціалістичних 

Республік, а тому вітчизняними науковцями регулярно розглядаються 

проблеми правового регулювання даного питання. Чинне законодавство про 
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працю перенасичене різного роду соціальними пільгами, компенсаціями та 

гарантіями, обов’язок забезпечення яких покладається на роботодавця. Якщо 

раніше всі підприємства перебували в державній власності і фактично 

виплата здійснювалась за рахунок коштів державного бюджету, то сьогодні 

постає питання про справедливий перерозподіл таких обов’язків між 

роботодавцем, державою та відповідними соціальними фондами. При цьому 

неправильним є твердження стосовно того, що законодавець не здійснює 

жодної роботи у даному напрямі. Наприклад, Законом України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення 

порядку проходження військової служби» від 06.12.2016 № 1769-VIII [126] 

було виключено частину 4 статті 119 Кодексу законів про працю України від 

10.12.1971 № 322-VIII, яка встановлювала гарантії для працівників на час 

виконання державних або громадських обов’язків [1], як таку, що не 

відповідає сучасним стандартам правового регулювання трудових 

правовідносин. Проте таких змін на сьогодні здійснено мало, тому 

застарілість нормативного матеріалу в галузі трудового права, зокрема і 

щодо гарантій та компенсацій працівникам, істотно погіршує економічну і 

правову захищеність працівника в державі, закріплює підміну понять, 

створює юридичні колізії, суперечності у тлумаченні норм, дискусії щодо їх 

практичного застосування.  

Приведення норм, які регламентують гарантійні та компенсаційні 

виплати працівникам, у відповідність з новими економічними реаліями, 

пошук шляхів їх удосконалення є важливою проблемою, котра потребує 

невідкладного вирішення. Тому у контексті проблем реформування 

трудового законодавства України слід виокремити проблеми правового 

регулювання гарантійних та компенсаційних виплат. Актуальність даного 

питання зумовлюється тим, що значна кількість працівників та роботодавців 

стикається з незручностями в цій сфері, викликаними незадовільним станом 

системи правових норм, спрямованих на врегулювання правовідносин між 
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працівниками й роботодавцями щодо гарантійних і компенсаційних виплат, 

невідповідністю їх суспільним потребам. 

У процесі аналізу наукової літератури нами було відзначено, що 

найбільший внесок у пошук шляхів для вирішення проблем правового 

регулювання гарантійних та компенсаційних виплат у трудовому праві 

зробили такі дослідники, як О.О. Беспалов [135], В.А. Виноградов [136], 

О. Габрук [137], Л.М. Гореватий [138], Ю. Дьомін [139], О.К. Єлісєєва [140], 

Г.С. Кесарчук [141], В.С. Коротков [142], Н.В. Кохан [143], Я.Я. Кріль [144], 

О. Линник [145], О. Любий [146], Т. Мельник [147], І.В. Новосельська [148], 

Л. Остапенко [149], А.М. Островерх [150; 151], І.М. Поворознюк [152], 

О. Рубан [153], О.П. Рудницька [154; 155], Н. Синько [156], Н.М. Старченко 

[157], Л. Супрун [158], М. Урупа [159], О. Усенко [160; 161], Т. Хоромська 

[162], С.О. Цимбалюк [163], К.П. Якименко [164] та інші. Проте, незважаючи 

на ґрунтовність праць даних дослідників, проблеми правового регулювання 

гарантійних та компенсаційних виплат у трудовому праві не втрачають своєї 

актуальності, а законодавство про працю нашої держави вже не один рік 

потребує змін. Окрім того, варто звернути увагу на пропозиції авторів 

проекту Трудового кодексу України № 1658 від 27 грудня 2014 року [165], 

які запропонували вирішення багатьох проблем правового регулювання 

гарантійних та компенсаційних виплат у трудовому праві, на які звертали 

увагу вищезазначені автори. А тому здійснення такого дослідження є 

необхідним у сучасних умовах. 

Так, правове регулювання гарантійних та компенсаційних виплат у 

трудовому праві на сьогодні здійснюється нормами Конституції України [32], 

Кодексу законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII [1], Закону 

України «Про оплату праці» від 24.03.1995 № 108/95-ВР [132], Інструкції із 

статистики заробітної плати, затвердженої наказом Державного комітету 

статистики України від 13.01.2004 № 5 [121] та інших нормативно-правових 

актів. При цьому у науковій літературі дослідники звертають увагу, в першу 

чергу, на недоліки Кодексу законів про працю України від 10.12.1971 № 322-



 

 

122 

VIII [1], адже даний нормативно-правовий акт, по-перше, є об’єктивно 

застарілим, тому правове регулювання трудових правовідносин вже багато 

років потребує прийняття нового Трудового кодексу України, по-друге, 

визначає порядок, механізм, суб’єктів, умови, за яких здійснюються такі 

виплати, а також виступає правовою основою для ухвалення актів, що мають 

нижчу юридичну силу в цій сфері. Усе зазначене свідчить про те, що Кодекс 

законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII [1] варто першочергово 

проаналізувати на предмет наявності проблем правового регулювання 

гарантійних та компенсаційних виплат. Їх вирішення в значній мірі 

пов’язується із прийняттям Трудового кодексу України, що є об’єктивною 

потребою і на важливості якого вітчизняні науковці наголошують вже не 

перший рік. Тому ми, формулюючи пропозиції щодо вирішення існуючих 

проблем правового регулювання гарантійних та компенсаційних виплат у 

трудовому праві, також будемо спиратись на прогнозовані способи 

регульовання даних питань Трудовим кодексом України, оскільки внесення 

змін до Кодексу законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII [1] на 

сьогодні є недоцільним і все рідше обговорюється у наукових колах.  Більш 

актуальним видається прийняття нового нормативно-правового акта. 

Проаналізувавши наукові джерела з тематики аналізу проблем 

правового регулювання гарантійних та компенсаційних виплат у трудовому 

праві, ми дійшли висновку, що проблеми правового регулювання 

гарантійних та компенсаційних виплат у трудовому праві України варто 

розподілити на дві групи: понятійні проблеми та процедурні проблеми. 

Понятійними проблемами є такі, існування яких обумовлює підміну понять 

«гарантійні виплати» і «компенсаційні виплати», а також їх та понять 

«гарантії» і «компенсації». У свою чергу, процедурні проблеми – це ті, які 

безпосередньо спричиняють порушення прав працівників у ситуаціях, коли 

вони претендують на отримання гарантійних та компенсаційних виплат. 

Серед понятійних проблем нами у процесі дослідження було виділено 

наступні: 
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1) відсутність легальної дефініції поняття гарантійних та 

компенсаційних виплат; 

2) відсутність обґрунтування правильності застосування термінів 

«компенсаційні виплати» і «гарантійні виплати»; 

3) невідповідність назви глави VIII «Гарантії і компенсації» Кодексу 

законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII [1] фактичному її 

змісту, адже категорії «гарантії і компенсації» та «гарантійні і компенсаційні 

виплати» не є тотожними; 

4) наявність правових колізій при врегулюванні гарантійних та 

компенсаційних виплат. 

Так, першою із виділених проблем є відсутність легальної дефініції 

поняття гарантійних виплат. А.М. Островерх звертає увагу на те, що 

тлумачення термінів «гарантійні виплати» і «компенсаційні виплати» не 

містить ні Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII [1], 

ні інші нормативно-правові акти, які стосуються сфери регулювання 

трудових та пов’язаних із ними відносин, але як поняття вони завуальовано 

присутні у законодавстві про працю, оскільки в теорії трудового права 

України ці терміни відображають такі важливі явища, як виплата гарантійних 

(гарантованих) і компенсаційних коштів. Однак на практиці правники часто 

плутають ці поняття та суміжні з ними [68, с. 106]. Так, дійсно, глава VIII 

«Гарантії і компенсації» Кодексу законів про працю України від 10.12.1971 

№ 322-VIII [1] не містить визначень як понять «гарантійні виплати» і 

«компенсаційні виплати», так і понять «гарантії» та «компенсації». Щодо їх 

дефініцій в інших нормативно-правових актах, то вони є далекими за змістом 

та значенням від понять гарантійних та компенсаційних виплат у трудовому 

праві.  

Наприклад, у Цивільному кодексі України від 16.01.2003 № 435-IV [33] 

визначено, що за гарантією банк, інша фінансова установа, страхова 

організація (гарант) гарантує перед кредитором (бенефіціаром) виконання 

боржником (принципалом) свого обов’язку. У такому значенні гарантією є 
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певне підтвердження, яке надається третьою стороною, котре засвідчує 

платоспроможність одного із учасників правовідносин. В інших нормативно-

правових актах поняття «гарантії» також пов’язане із банками та банківською 

діяльністю. Так, у розумінні, встановленому законодавцем у Господарському 

кодексі України від 16.01.2003 № 436-IV [166], гарантія є специфічним 

засобом забезпечення виконання господарських зобов’язань шляхом 

письмового підтвердження (гарантійного листа) банком, іншою кредитною 

установою, страховою організацією (банківська гарантія) про задоволення 

вимог управненої сторони у розмірі повної грошової суми, зазначеної у 

письмовому підтвердженні, якщо третя особа (зобов’язана сторона) не 

виконає вказане у ньому певне зобов’язання або настануть інші умови, 

передбачені у відповідному підтвердженні. Тобто у даному нормативно-

правовому акті гарантія також розглядається у контексті підтвердження 

спроможності виконання зобов’язань перед банками чи іншими фінансовими 

організаціями.  

Визначення поняття «компенсації», яке існує у національному 

законодавстві, також неможливо застосувати у сфері трудових 

правовідносин. Наприклад, у постанові Кабінету Міністрів України 

«Питання використання у 2006 році коштів Державного бюджету, які 

виділяються виробникам лікарських засобів для компенсації додаткових 

витрат, пов’язаних із зміною ставки акцизного збору на спирт етиловий» від 

13.03.2006 № 275 [167] компенсація визначається як відшкодування з 

Державного бюджету додаткових витрат. Згідно із Законом України «Про 

відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою» від 

17.04.2014 № 1223-VII [168] під компенсаціями слід розуміти відшкодування 

з Державного бюджету додаткових витрат. На основі наведених підходів 

законодавця зробимо висновок, що компенсація розглядається у 

вітчизняному законодавстві передусім як відшкодування. Відшкодування у 

«Великому тлумачному словнику сучасної української мови» трактується як 

«надання кому-небудь чогось іншого замість витраченого, загубленого, 
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знищеного; поповнення витрат, збитків чимось іншим» [169, с. 185]. Отже, у 

розумінні законодавця, компенсація – це поповнення витрат та збитків за 

допомогою грошових коштів. Щодо змісту даного поняття, то він 

безпосередньо залежить від специфіки правовідносин, складовою яких воно 

є. Тому компенсації у сфері бюджетних правовідносин та правовідносин 

депортації розглядаються однаково, як компенсації, які надаються державою, 

але із різним змістом. Відповідно, у трудових правовідносинах компенсації 

не обов’язково мають грошову форму і відшкодовуються не державою, а, як 

правило, роботодавцем. 

А отже, все вищезазначене свідчить про те, що сфера трудових 

правовідносин потребує визначення гарантійних та компенсаційних виплат 

на законодавчому рівні, адже відповідні дефініції, встановлені в нормах 

інших нормативно-правових актів, мають галузевий зміст. Відповідно, 

галузеві визначення гарантійних та компенсаційних виплат у законодавстві 

про працю відсутні. За таких обставин важливо закріпити відповідні 

визначення у майбутньому Трудовому кодексі України.  

Відзначимо, що в проекті Трудового кодексу України [165] такі 

дефініції встановлені. Так, у статті 246 визначено, що гарантійні виплати – це 

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 

належать також грошова виплата за невикористану відпустку або її частину і 

вихідна допомога. Відповідно, статтею 247 передбачено, що компенсаційні 

виплати – це грошові виплати, встановлені для відшкодування працівнику 

витрат, пов’язаних з виконанням ним трудових чи інших обов’язків, 

передбачених цим Кодексом, законами та іншими нормативно-правовими 

актами і колективним договором. Відзначаючи вдалість рішення авторів 

щодо встановлення даних дефініцій, дійдемо висновку, що запропоновані 

ними визначення досліджуваних понять недостатньо повно розкривають 

зміст гарантійних та компенсаційних виплат у трудовому праві. Так, 
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дефініція поняття «гарантійні виплати», на нашу думку, не враховує усього 

переліку підстав, у разі настання яких працівник може претендувати на їх 

отримання. В той же час, визначення поняття «компенсаційні виплати» 

повинне чітко підкреслювати, що даний термін не пов’язаний із порушенням 

роботодавцем норм законодавства. У даній роботі нами вже було 

сформульовано визначення даних понять, які ми і пропонуємо закріпити в 

Трудовому кодексі України.  

Таким чином, вирішення проблеми відсутності легальних дефініцій 

понять гарантійних та компенсаційних виплат ми вбачаємо в їх закріпленні у 

розділі «Гарантійні та компенсаційні виплати» Трудового кодексу України.  

На наш погляд, вони повинні мати такий зміст: «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’язків, з метою 

охорони та захисту реалізації права працівника на охорону праці, соціальний 

захист та комфортний рівень життя, а також забезпечення його матеріальних 

інтересів; 

2) компенсаційна виплата – це винагорода, як правило, у грошовому 

вираженні, яку виплачує роботодавець працівнику, котра пов’язана 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». 

Наступна понятійна проблема, виділена нами, полягає у тому, що в 

Кодексі законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII [1] та інших 

нормативно-правових актах, які врегульовують питання компенсаційних та 

гарантійних виплат у трудовому праві відсутнє обґрунтування правильності 

застосування даних термінів, внаслідок чого виникає невизначеність у виборі 

правомірних дій з боку учасників трудового договору, що, зрештою, 

призводить до виникнення численних трудових спорів. А.М. Островерх 
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звертає увагу на те, що із змісту статті 121 «Гарантії і компенсації при 

службових відрядженнях» Кодексу законів про працю України від 10.12.1971 

№ 322-VIII [1] можна зробити висновок про те, що гарантії відділені від 

компенсацій, адже законодавець вживає формулювання «працівники мають 

право на відшкодування витрат та одержання інших компенсацій у зв’язку з 

службовими відрядженнями». Буквальне тлумачення змісту цієї статті 

дозволяє стверджувати, що будь-які витрати, пов’язані із службовим 

відрядженням. є різновидом компенсаційних виплат, а це некоректно. Проте 

при цьому варто враховувати, що у частині 4 цієї ж статті передбачено 

збереження за відрядженими працівниками протягом усього часу 

відрядження місця роботи (посади) і середнього заробітку [68, с. 108]. Тож 

сутність окресленої проблеми полягає у тому, що в чинному Кодексі законів 

про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII [1] виплати, які мають 

очевидний гарантійний характер, називаються компенсацією, і навпаки. Крім 

того, в даному нормативно-правовому акті, інших нормативно-правових 

актах, які врегульовують питання гарантійних та компенсаційних виплат, 

інших законодавчих актах у сфері праці, їх офіційних коментарях відсутнє 

роз’яснення правильності розмежування цих термінів, що породжує 

невизначеність у виборі правомірних дій з боку учасників трудового 

договору і, врешті, призводить до виникнення трудових спорів. 

У іншій своїй праці А.М. Островерх відзначає, що внаслідок 

розширення кількості підстав, відповідно до яких працівники отримують 

право на компенсаційні виплати, доволі часто в законодавстві компенсаціями 

стали називати і такі, які не мають на меті відшкодування витрат працівників, 

яких вони зазнали в процесі трудової діяльності [75, с. 141]. Вирішення даної 

проблеми вбачаємо у визначенні в нормах Трудового кодексу України 

поняття гарантійних та компенсаційних виплат, форм, у яких вони 

реалізовуютьсяє, та чіткому розмежуванні ситуацій, що передбачають 

здійснення гарантійних та компенсаційних виплат відповідно. У даному 

аспекті дане питання значно досконаліше врегульоване в проекті Трудового 
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кодексу України [165]. Але при цьому варто зазначити, що окремі моменти 

стосовно формулювання норм у даному Проекті також є спірними та 

неоднозначними. Наприклад, у статті 246 чітко визначено, що гарантійні 

виплати здійснюються у наступних випадках: 1) якщо працівник у 

визначених випадках не працював, з метою збереження доходів такого 

працівника; 2) для здійснення грошової виплати за невикористану відпустку 

або її частину; 3) при виплаті вихідної допомоги. Проте зі змісту статті 247 

не можна однозначно встановити, що являють собою компенсаційні виплати, 

окрім того, що вони є відшкодуванням працівнику витрат, пов’язаних з 

виконанням ним трудових чи інших обов’язків. Також у багатьох інших 

нормах відсутнє розмежування гарантійних та компенсаційних виплат. 

Зокрема у статті 253 «Гарантії і компенсації під час підвищення кваліфікації» 

визначено, що у разі направлення працівника для підвищення кваліфікації з 

відривом від роботи за ним зберігаються місце роботи (посада) і середня 

заробітна плата. Працівнику, якого направлено для підвищення кваліфікації з 

відривом від роботи в іншу місцевість, відшкодовуються витрати за нормами, 

встановленими для службових відряджень. Із змісту цієї статті можна 

зробити висновок, що гарантіями є збереження місця роботи та середньої 

заробітної плати, а, відповідно, компенсаціями – відшкодування витрат. 

Проте таке формулювання статей є близьким до змісту норм чинного 

Кодексу законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII [1]. На нашу 

думку, в нормах Трудового кодексу України необхідно чітко розмежувати 

правове регулювання гарантійних та компенсаційних виплат. 

Тож зробимо висновок, що 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 
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– гарантійні. У даному контексті доречним прикладом є формулювання 

частини 1 статті 246 проекту Трудового кодексу України [165]: «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 належать також грошова виплата за невикористану відпустку 

або її частину і вихідна допомога». Така дефініція дозволяє чітко зрозуміти, 

що являють собою гарантійні виплати та чим вони відрізняються від 

компенсаційних; 

2) у главі «Гарантійні та компенсаційні виплати» Трудового кодексу 

України необхідно розмежувати правове регулювання гарантійних та 

компенсаційних виплат. Тобто законодавцю варто урегульовувати питання 

гарантійних та компенсаційних виплат окремо. Наприклад, у проекті 

Трудового кодексу України [165] 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». 

Наступна понятійна проблема правового регулювання гарантійних та 

компенсаційних виплат у трудовому праві полягає у тому, що назва глави 

VIII «Гарантії і компенсації» Кодексу законів про працю України від 

10.12.1971 № 322-VIII [1] не відповідає її фактичному змісту, адже «гарантії і 

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

поняттями [17, с. 9]. На нашу думку, із таким зауваженням варто погодитись, 

оскільки, як засвідчив наш аналіз понять «гарантії» та «компенсації», які 

закріплені у чинному законодавстві, їх сутність відрізняється від понять 

«гарантійних виплат» та «компенсаційних виплат» у трудовому праві. Якщо 
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вдатись до порівняння, то можна зазначити, що глава 7 проекту Трудового 

кодексу України [165] має назву «Гарантійні та компенсаційні виплати», 

тобто його автори врахували дану понятійну проблему. 

Тож, на нашу думку, вирішення даної проблеми доцільно здійснити 

так, як це зробили автори проекту Трудового кодексу України [165], тобто 

назвати главу, яка урегульовує надання гарантійних та компенсаційних 

виплат у трудових правовідносинах, «Гарантійні та компенсаційні виплати». 

Остання виділена нами понятійна проблема правового регулювання 

гарантійних та компенсаційних виплат у трудовому праві – проблема 

правових колізій при врегулюванні гарантійних та компенсаційних виплат. 

Так, здійснений нами аналіз засвідчив, що норми, присвячені гарантійним та 

компенсаційним виплатам, містяться в Кодексі законів про працю України 

від 10.12.1971 № 322-VIII [1], Законі України «Про оплату праці» від 

24.03.1995 № 108/95-ВР [132], Інструкції із статистики заробітної плати, 

затвердженій наказом Державного комітету статистики України від 

13.01.2004 № 5 [121] та інших нормативно-правових актах. Так, стаття 15 

Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 № 108/95-ВР [132] 

визначає, що форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні 

сітки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, 

доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і 

гарантійних виплат встановлюються підприємствами у колективному 

договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, 

генеральною, галузевими (міжгалузевими) і територіальними угодами. На 

нашу думку, нормативно-правовий акт, який визначає економічні, правові та 

організаційні засади оплати праці працівників, які перебувають у трудових 

відносинах, на підставі трудового договору з підприємствами, установами, 

організаціями усіх форм власності та господарювання, а також з окремими 

громадянами та сфери державного і договірного регулювання оплати праці і 

спрямований на забезпечення відтворювальної і стимулюючої функцій 

заробітної плати, не має врегульовувати питання гарантійних та 
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компенсаційних виплат у трудовому праві, оскільки це може призвести до 

виникнення суперечностей між нормами обох нормативно-правових актів у 

разі внесення до них подальших змін або ж прийняття нового трудового 

законодавства. У пункті 2.2. Інструкції із статистики заробітної плати, 

затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 

13.01.2004 № 5 [121] також зазначено, що фонд додаткової заробітної плати 

включає доплати, надбавки, гарантійні і компенсаційні виплати, передбачені 

чинним законодавством, премії, пов’язані з виконанням виробничих завдань і 

функцій. На нашу думку, для уникнення появи колізій та суперечностей у 

врегулюванні гарантійних та компенсаційних виплат у трудовому праві, 

необхідно, щоб вони урегульовувались нормами одного нормативно-

правового акта, а саме нормами Кодексу законів про працю України від 

10.12.1971 № 322-VIII [1], а у перспективі – нормами Трудового кодексу 

України. 

Тож вирішення проблеми правових колізій при врегулюванні 

гарантійних та компенсаційних виплат у трудовому праві вбачаємо у 

виключенні із змісту Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 

№ 108/95-ВР [132] та Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої 

наказом Державного комітету статистики України від 13.01.2004 № 5 [121] 

норм, які урегульовують виплату гарантійних та компенсаційних виплат і, 

відповідно, обмеженні правового регулювання даного питання нормами 

одного нормативно-правового акта – Кодексу законів про працю України від 

10.12.1971 № 322-VIII [1], а у перспективі – Трудового кодексу України. 

Отже, проаналізувавши понятійні проблеми правового регулювання 

гарантійних та компенсаційних виплат у трудовому праві, зробимо висновок, 

що у цілому їх зміст обумовлений необхідністю прийняття нового Трудового 

кодексу України. Чинний Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 

№ 322-VIII [1] характеризується відсутністю дефініцій та роз’яснень, 

підміною понять гарантійних та компенсаційних виплат, ототожненням 

гарантійних та компенсаційних виплат із гарантіями та компенсаціями й 
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іншими недоліками. Як продемонстрував наш аналіз проекту Трудового 

кодексу України [165], більшість із перерахованих проблем є вирішеними у 

його змісті, а щодо тих, які не було вирішено, існують передумови для 

коректного урегулювання. Тому для усунення понятійних проблем правового 

регулювання гарантійних та компенсаційних виплат у трудовому праві 

фактично достатньо прийняття нового Трудового кодексу України. 

Іншою групою виділених нами проблем є процедурні проблеми 

правового регулювання гарантійних та компенсаційних виплат у трудовому 

праві. У процесі аналізу до процедурних проблем нами 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. 

Так, проблема правового регулювання гарантійних та компенсаційних 

виплат за незабезпечення роботодавцем працівників спеціальним одягом 

полягає у тому, що за незабезпечення роботодавцем працівників спеціальним 

одягом і спеціальним взуттям передбачено виплату компенсацій, а не 

притягнення до відповідальності. Як відзначає А.М. Островерх, спірним є 

положення статті 164 Кодексу законів про працю України від 10.12.1971 

№ 322-VIII [1], відповідно до якої власник або уповноважений ним орган 

повинен компенсувати працівникові витрати на придбання спецодягу та 

інших засобів індивідуального захисту, якщо встановлений нормами строк 

видачі цих засобів порушено і працівник був змушений придбати їх за власні 

кошти. Дослідниця вказує на те, що забезпечення спеціальними одягом та 

взуттям має стати абсолютним обов’язком роботодавця, недотримання якого 

повинно тягнути за собою юридичну відповідальність [75, с. 143]. Але згідно 
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із чинним нормативно-правовим регулюванням трудових правовідносин 

працівник може залишитись без спецодягу та інших засобів індивідуального 

захисту, якщо самостійно його не придбає, або ж користуватись спецодягом 

та засобами індивідуального захисту, які потребують заміни та не 

дозволяють належним чином захистити його життя та здоров’я. І при цьому 

роботодавець знімає із себе відповідальність за забезпечення працівників 

якісними та ефективними засобами. 

Відзначимо, що чинним законодавством передбачено адміністративну 

відповідальність для власників за порушення вимог охорони праці. Зокрема у 

статті 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення від 

07.12.1984 № 8073-X [170] визначено, що порушення вимог законодавчих та 

інших нормативних актів про охорону праці тягне за собою накладення 

штрафу на посадових осіб підприємств, установ, організацій незалежно від 

форм власності та громадян-суб’єктів підприємницької діяльності від 

двадцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (тобто 

340-680 гривень, враховуючи те, що згідно із пунктом 5 підрозділу 1 розділу 

XX Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI [64], якщо норми 

інших законів містять посилання на неоподатковуваний мінімум доходів 

громадян, то для цілей їх застосування використовується сума в розмірі 17 

гривень). На нашу думку, незабезпечення роботодавцем працівників 

спеціальним одягом і спеціальним взуттям є порушенням норм охорони 

праці, тому для вирішення виділеної нами проблеми варто доповнити статтю 

164 Кодексу законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII [1] 

нормою, відповідно до якої власник несе відповідальність за невидачу 

безоплатно за встановленими нормами спеціального одягу, спеціального 

взуття та інших засобів індивідуального захисту на роботах із шкідливими та 

небезпечними умовами праці, а також роботах, пов’язаних із забрудненням, 

або здійснюваних у несприятливих температурних умовах. 

Звернемо увагу на те, що в проекті Трудового кодексу України [165] 

регулювання гарантійних та компенсаційних виплат за незабезпечення 
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роботодавцем працівників спеціальним одягом здійснюється так само, як і в 

чинному законодавстві про працю. Зокрема у статті 278 Проекту 

встановлено, що 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. У разі невиконання роботодавцем обов’язку щодо 

своєчасного забезпечення працівника спеціальним одягом, спеціальним 

взуттям, іншими засобами індивідуального захисту, миючими та 

знешкоджуючими засобами, працівник має право придбати їх за власні 

кошти, а роботодавець зобов’язаний відшкодувати працівнику вартість 

придбаних засобів протягом місяця. Тобто по суті у цьому законопроекті 

правове регулювання даного питання пропонується здійснити так само, як і в 

чинному Кодексі законів про працю України. 

Тож на основі проведеного аналізу, а також змісту статті 278 проекту 

Трудового кодексу України [165] пропонуємо статтю 164 Кодексу законів 

про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII [1], а також відповідну статтю 

Трудового кодексу України (у разі його прийняття) викласти у такій редакції:   

«Забезпечення працівників засобами індивідуального захисту, 

миючими та знешкоджуючими засобами. 

1. У випадках, передбачених законодавством, працівникам видається 

безоплатно за встановленими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття 

та інші засоби індивідуального захисту, а також миючі та знешкоджуючі 

засоби. Працівники, які залучаються до виконання 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, 
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роботодавець притягується до відповідальності у порядку і розмірах, 

встановлених законодавством».  

На нашу думку, такий підхід є більш доречним, оскільки у 

протилежному випадку існує загроза перекладення роботодавцем своїх 

функцій на працівників. Окрім того, за такого правового регулювання 

можливі випадки, коли ні роботодавець, ні працівники не забезпечать себе 

спеціальним одягом, спеціальним взуттям, іншими засобами індивідуального 

захисту, миючими та знешкоджуючими засобами, що нестиме загрозу їх 

життю і здоров’ю. 

Ще одна процедурна проблема, виділена нами, – проблема правового 

регулювання гарантійних та компенсаційних виплат при направленні 

працівників у відрядження за кордон. Вона обумовлена тим, що, окрім 

Кодексу законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII [1], дане 

питання врегульовується підзаконними нормативно-правовими актами, 

прийнятими ще у радянські часи. Так, у разі направлення працівників у 

відрядження за кордон на термін більше 60 календарних днів, правове 

регулювання здійснюється Правилами про умови праці радянських 

працівників за кордоном, затвердженими постановою Держкомпраці СРСР 

від 25 грудня 1974 року № 365 [171]. В окремих випадках направлення 

працівників у відрядження за кордон може врегульовуватись постановою 

Держкомпраці СРСР від 08 червня 1990 року № 225 «Про вдосконалення 

організації та оплати праці радянських спеціалістів, відряджених за кордон 

по лінії економічного і технічного співробітництва» [172], яка теж була 

прийнята за радянських часів. Даними нормативно-правовими актами 

передбачене забезпечення компенсаційних виплат працівникам, які 

направляються у відрядження за кордон, проте самі нормативно-правові 

акти, які урегульовують їх надання, є застарілими. Звернемо увагу на те, що у 

даних нормативно-правових актах вживаються формулювання «радянські 

працівники» та «радянські спеціалісти», що абсолютно не відповідає вимогам 

часу, оскільки таких категорій працівників давно немає. Окрім того, інші 
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положення також суперечать вітчизняному законодавству у сфері 

регулювання службових відряджень. 

На нашу думку, вирішення даної проблеми можливе шляхом прийняття 

Кабінетом Міністрів України нових Правил про умови праці працівників за 

кордоном. У такому нормативно-правовому акті необхідно закріпити 

наступні положення:  

1) визначення осіб, на кого 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. 

Наступна проблема, виділена нами в процесі аналізу наукової 

літератури, – проблема правового регулювання гарантійних виплат 

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

своєї вини. Так, А.М. Островерх звертає увагу на те, що браком у 

виробництві є продукція, напівфабрикати, деталі, вузли й роботи, які не 

відповідають за своєю якістю встановленим стандартам або технічним 

умовам і не можуть бути використані за своїм прямим призначенням або 

можуть бути використані тільки після додаткових витрат на виправлення [17, 

с. 12]. Тобто у процесі здійснення трудових правовідносин можливі ситуації, 

коли працівник вчиняє брак, проте у здійсненні цього браку винен не сам 

працівник, а власник.  

Аналіз Кодексу законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII 

[1] засвідчив, що такі гарантії на сьогодні у чинному законодавстві про 

працю відсутні. Разом із тим, згідно із статтею 130 Кодексу законів про 

працю України від 10.12.1971 № 322-VIII [1] працівники несуть матеріальну 

відповідальність за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації 

внаслідок порушення покладених на них трудових обов’язків. На працівників 

не може бути покладена відповідальність за шкоду, яка відноситься до 
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категорії нормального виробничо-господарського ризику, проте сама 

категорія «нормальний виробничо-господарський ризик» у нормах даного 

нормативно-правового акта не розкривається. Відповідальність за 

неодержаний підприємством, установою, організацією прибуток може бути 

покладена лише на працівників, що є посадовими особами. Тобто брак не 

виступає підставою для притягнення працівника до відповідальності за 

неодержаний прибуток, проте може бути підставою для притягнення до 

відповідальності за заподіяну шкоду. Поняття «нормальний виробничо-

господарського ризик» є занадто розмитим, що може призводити до 

зловживання власником відповідним правом. Тому проблема правового 

регулювання гарантійних виплат працівникам, які під час виконання 

трудових обов’язків вчинили брак не із своєї вини, потребує вирішення у 

нормативно-правовому порядку. Відзначимо, що автори проекту Трудового 

кодексу України [165] також не звернули увагу на дану проблему. 

Таким чином, для вирішення проблеми правового регулювання 

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

вчинили брак не із своєї вини, пропонуємо в змісті Кодексу законів про 

працю України від 10.12.1971 № 322-VIII [1], а у перспективі – Трудового 

кодексу України, закріпити статтю 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». 

Останньою процедурною проблемою, виділеною нами, є проблема 

правового регулювання компенсаційних виплат працівникам, що 

використовують своє майно для потреб підприємства. Так, згідно із статтею 
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125 Кодексу законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII [1] 

працівники, які використовують свої інструменти для потреб підприємства, 

установи, організації, мають право на одержання компенсації за їх 

зношування (амортизацію). При цьому розмір і порядок виплати цієї 

компенсації, якщо вони не встановлені в централізованому порядку, 

визначаються власником або уповноваженим ним органом за погодженням з 

працівником. Проте звернемо увагу на те, що законодавець вжив 

формулювання «інструмент». У «Великому тлумачному словнику сучасної 

української мови» слово «інструмент» визначається як знаряддя для праці 

[169, с. 507]. Проте це формулювання видається занадто розмитим, із нього 

неможливо однозначно встановити, що воно містить у своєму змісті. Разом із 

тим, очевидно, що працівник може використовувати для потреб 

підприємства, установи, організації не лише інструменти, а й інше майно, у 

тому числі нерухоме. У даному контексті значно досконалішим є 

формулювання, здійснене авторами проекту Трудового кодексу України 

[165], які у статті 258 встановили, що працівники, які під час виконання 

трудових обов’язків використовують власне майно за погодженням з 

роботодавцем та в його інтересах, мають право на отримання компенсації за 

зношення (амортизацію), а також на відшкодування інших витрат, 

пов’язаних з його використанням. Термін «майно» у даному контексті є 

значно досконалішим, адже він поєднує у своєму змісті усі інструменти та 

інші засоби, які може використовувати працівник для потреб підприємства, 

установи, організації. Основна характеристика майна як засобу, який 

використовується у трудовій діяльності, полягає у його перебуванні у 

власності працівника. А вже те, яке саме майно використовує працівник, має 

вирішуватись шляхом укладення домовленостей між ним та роботодавцем. 

Тому, на нашу думку, вирішення проблеми правового регулювання 

компенсаційних виплат працівникам, що використовують свої інструменти 

для потреб підприємства, можливе шляхом внесення змін до статті 125 

Кодексу законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII [1], а у 
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перспективі – Трудового кодексу України. За основу варто, на наш погляд, 

взяти наступний зміст статті 258 проекту Трудового кодексу України [165]: 

«Стаття 125. Компенсація за зношування інструментів, що належать 

працівникам. 

Працівники, які використовують власне майно за погодженням з 

роботодавцем та в його інтересах, мають право на одержання компенсації за 

його зношування (амортизацію), а також на відшкодування інших витрат, 

пов’язаних з його використанням. 

Розмір і порядок виплати цієї компенсації, якщо вони не встановлені в 

централізованому порядку в законодавстві або колективному договорі, 

визначаються роботодавцем або уповноваженим ним органом за 

погодженням із працівником». 

Отже, проаналізувавши процедурні проблеми правового регулювання 

гарантійних та компенсаційних виплат у трудовому праві, ми зробили 

висновок, що вони переважно пов’язані із застарілістю чинного 

законодавства, яке урегульовує дане питання, а також нечіткістю 

законодавчих формулювань. При цьому, як засвідчив наш аналіз, у проекті 

Трудового кодексу України частина із цих проблем вирішена, а отже, на 

сьогодні існують тенденції до розв’язання процедурних проблем правового 

регулювання гарантійних та компенсаційних виплат у трудовому праві. 

Нами встановлено, що систему проблем правового регулювання 

гарантійних та компенсаційних виплат у трудовому праві становлять дві 

групи: 

1) понятійні проблеми правового регулювання гарантійних та 

компенсаційних виплат у трудовому праві: 

– відсутність легальної дефініції поняття гарантійних виплат; 

– відсутність обґрунтування правильності застосування термінів 

«компенсаційні виплати» і «гарантійні виплати»; 

– невідповідність назви глави VIII «Гарантії і компенсації» Кодексу 

законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII фактичному її змісту, 
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адже «гарантії і компенсації» та «гарантійні і компенсаційні виплати» не є 

тотожними поняттями; 

– наявність правових колізій при врегулюванні гарантійних та 

компенсаційних виплат; 

2) процедурні проблеми правового регулювання гарантійних та 

компенсаційних виплат у трудовому праві: 

– проблеми правового регулювання гарантійних та компенсаційних 

виплат за незабезпечення роботодавцем працівників спеціальним одягом; 

– проблеми правового регулювання гарантійних та компенсаційних 

виплат при направленні працівників у відрядження за кордон; 

– проблеми правового регулювання гарантійних виплат працівникам, 

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

– проблеми правового регулювання компенсаційних виплат 

працівникам, що використовують своє майно для потреб підприємства. 

Аналіз понятійних та процедурних проблем правового регулювання 

гарантійних та компенсаційних виплат у трудовому праві продемонстрував, 

що в сучасній науковій літературі відсутня єдина точка зору стосовно 

співвідношення понять «гарантійні та компенсаційні виплати» й «гарантії та 

компенсації». Як наслідок, науковцями замість проблем гарантійних та 

компенсаційних виплат часто розглядаються проблеми гарантій та 

компенсацій у трудовому праві. Загалом, значна частина із проаналізованих 

нами проблем мають понятійний, а не процедурний характер. При цьому 

вирішення більшості із них вже було запропоноване авторами проекту 

Трудового кодексу України. Проте на сьогодні свою чинність зберігає 

Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII, а також деякі 

інші нормативно-правові акти, прийняті за радянських часів (постанови 

Держкомпраці СРСР від 25 грудня 1974 року № 365 «Щодо затвердження 

Правил про умови праці радянських працівників за кордоном» та від 08 

червня 1990 року «Про вдосконалення організації та оплати праці радянських 

спеціалістів, відряджених за кордон по лінії економічного і технічного 
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співробітництва»), тому таке «вирішення» залишається у статусі пропозицій. 

Отже, зробимо остаточний висновок, суть якого полягає у тому, що без 

прийняття нового Трудового кодексу України вирішення проблем правового 

регулювання гарантійних та компенсаційних виплат у трудовому праві є 

малоймовірним.  

 

3.2 Позитивний зарубіжний досвід гарантійних та компенсаційних 

виплат у трудовому праві 

 

Останнє десятиліття розвитку України як незалежної суверенної 

держави характеризується встановленням вектора на інтеграцію у 

європейську та світову спільноту. Одним із напрямів, який зближує нашу 

державу із високорозвиненими державами, є впровадження у вітчизняне 

законодавство  міжнародних стандартів, принципів, концепцій та ідей, а 

також удосконалення вітчизняного законодавства на основі позитивного 

зарубіжного досвіду. Система гарантійних та компенсаційних виплат у 

трудовому праві знайшла своє визначення у законах та стандартах багатьох 

країн світу. Враховуючи, що сьогодні сфера гарантійних та компенсаційних 

виплат у трудовому праві характеризується рядом недоліків, які були 

проаналізовані нами у даній роботі, дослідження та запозичення досвіду 

інших держав є актуальним в контексті подальшого розвитку інституту 

гарантійних та компенсаційних виплат у трудовому праві. 

Станом на 31 грудня 2017 року в Україні налічувалось близько 958,3 

тисяч працівників, які мають право на хоча б один із видів  пільг і 

компенсацій за роботу із шкідливими умовами праці, що становило 32,5% від 

облікової кількості штатних працівників. Серед них налічувалось 223,2 

тисячі жінок та 735 тисяч чоловіків [173, с. 221, 225, 232]. При цьому 

приведені статистичні дані стосуються працівників, які мають право лише на 

один із різновидів гарантійних та компенсаційних виплат у трудовому праві, 

а отже, загальна чисельність таких працівників є набагато вищою у 
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порівнянні з офіційною статистикою. Це свідчить про те, що сьогодні 

питання гарантійних та компенсаційних виплат у трудовому праві є одним із 

найгостріших та найактуальніших, адже кожен працівник повинен 

отримувати заробітну плату, яка відповідає його навантаженню та умовам 

праці. Належне забезпечення працівника гарантійними та компенсаційними 

виплатами потребує урахування багатьох чинників, серед яких також варто 

враховувати позитивний зарубіжний досвід  держав, у яких функціонують 

ефективні механізми гарантійних та компенсаційних виплат у трудовому 

праві. Аналіз позитивного зарубіжного досвіду гарантійних та 

компенсаційних виплат у трудовому праві дозволить нам об’єктивно оцінити 

сучасний стан правового регулювання гарантійних та компенсаційних виплат 

за вітчизняним законодавством про працю, а також спрогнозувати, яким 

чином доцільно здійснювати удосконалення вітчизняного правового 

інституту в наступні роки. Окрім того, використання позитивного 

зарубіжного досвіду гарантійних та компенсаційних виплат у трудовому 

праві сприятиме побудові в Україні максимально ефективної політики 

захисту прав та інтересів працюючих. 

Аналіз наукової літератури, присвяченої зарубіжному досвіду 

гарантійних та компенсаційних виплат у трудовому праві, засвідчив, що 

даний напрям не знайшов значної підтримки серед вітчизняних науковців і 

розглядається в невеликій кількості наукових праць. Окремі питання 

позитивного зарубіжного досвіду гарантійних та компенсаційних виплат у 

трудовому праві досліджували такі науковці: В.М. Андріїв, С.В. Венедіктов, 

О.В. Гаєвая, О.С. Головачова, О.Ю. Іванишина, М.І. Іншин, С.А. Матюх, 

А.М. Островерх, А.Ю. Пашерстник, О.С. Пашков, П.Д. Пилипенко, 

О.П. Рудницька, Я.В. Сімутіна, О.Є. Сонін, Г.І. Тибінка, Н.М. Хуторян, 

Р.М. Шимановська, Т.В. Шлапко, О.С. Ярошенко та інші. Проте варто 

враховувати, що не усі із них безпосередньо торкались питань позитивного 

зарубіжного досвіду гарантійних та компенсаційних виплат у трудовому 

праві, оскільки їхні праці переважно стосуються аналізу зарубіжного та 
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міжнародного законодавства про оплату праці працівників. Окрім того, на 

сьогодні  вітчизняна наукова література містить незначну кількість 

пропозицій стосовно удосконалення законодавства, яке урегульовує виплату 

гарантійних та компенсаційних виплат працівникам, на основі зарубіжного 

досвіду. Саме тому аналіз позитивного зарубіжного досвіду гарантійних та 

компенсаційних виплат у трудовому праві є важливим для нашого 

дослідження. 

Як відзначає М.І. Іншин, міжнародне співробітництво наприкінці ХХ 

століття стало домінуючим у світовій політиці. Очевидним став факт, що 

прогресивне просування у всіх напрямках міжнародних відносин неможливе 

без тісної взаємодії міжнародних, національних та недержавних організацій, 

головною метою якої виступає охорона та захист прав людини і громадянина 

[73, с. 97]. Тому поступово внутрішнє законодавство різних держав почало 

приводитись у відповідність з єдиними нормами. У цьому контексті Україна 

не стала винятком, оскільки норми міжнародного законодавства також 

поступово стали складовою частиною внутрішнього законодавства України. 

Однією із причин таких процесів стало прийняття Конституції України [32], 

стаття 9 якої визначила, що чинні міжнародні договори, згода на 

обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною 

національного законодавства України. А отже, важливо проаналізувати 

міжнародні договори у цій сфері, встановити відповідність актів 

національного законодавства їх змісту, а також визначити, які із них були 

ратифіковані Україною, а які потребують ратифікації. 

У сфері трудового законодавства Україною було ратифіковано низку 

конвенцій Міжнародної організації праці, які урегульовують широке коло 

питань, пов’язаних із регламентацією трудових правовідносин, у тому числі 

й надання гарантійних та компенсаційних виплат у трудовому праві. 

М.І. Іншин у статті «Правове регулювання гарантійних та компенсаційних 

виплат на основі міжнародного досвіду» серед міжнародних нормативно-

правових актів, які урегульовують надання гарантійних та компенсаційних 
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виплат у трудовому праві, виділяє Конвенцію Міжнародної організації праці 

про захист заробітної плати № 95 [100], Конвенцію Міжнародної організації 

праці про охорону материнства (переглянуту в 1952 році) № 103 [174], 

Конвенцію Міжнародної організації праці № 158 про припинення трудових 

відносин з ініціативи роботодавця 1982 року [98], Рекомендацію 

Міжнародної організації праці щодо припинення трудових відносин з 

ініціативи роботодавця № 166 [104], Конвенцію Міжнародної організації 

праці № 173 1992 року про захист вимог працівників у випадку 

неплатоспроможності роботодавця [99] та Рекомендацію Міжнародної 

організації праці про захист вимог працівників у випадку 

неплатоспроможності роботодавця № 180 [105]. У процесі аналізу змісту 

даних нормативно-правових актів у контексті дослідження позитивного 

зарубіжного досвіду гарантійних та компенсаційних виплат у трудовому 

праві нам варто встановити наступне: по-перше, виявити, які із них були 

ратифіковані Україною, а які потребують ратифікації; по-друге, здійснити 

порівняння їх положень із відповідними нормами Кодексу законів про працю 

України від 10.12.1971 № 322-VIII [1] та проекту Трудового кодексу України 

[165] із метою встановлення відповідності чинного, а також потенційного 

вітчизняного законодавства про працю міжнародним стандартам. 

Так, у статті 1 Конвенції Міжнародної організації праці про захист 

заробітної плати № 95 [100] визначено термін «заробітна плата». Його слід 

розуміти  як будь-яку винагороду або заробіток (незалежно від назви й 

методу обчислення), які можуть бути обчислені в грошах і встановлені 

угодою або національним законодавством, що їх роботодавець повинен 

заплатити на підставі письмового або усного договору про наймання послуг 

працівникові за працю, яку виконано чи має бути виконано, або за послуги, 

котрі надано, чи має бути надано. Отже, згідно з таким трактуванням 

гарантійні та компенсаційні виплати у трудовому праві також варто 

відносити до заробітку, який роботодавець має виплатити працівнику за 

здійснювану ним працю. У частинах 1 та 2 статті 11 цього нормативно-
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правового акта визначено, що у разі банкрутства підприємства або ліквідації 

його в судовому порядку працівники, зайняті на цьому підприємстві, 

матимуть статус привілейованих кредиторів щодо заробітної плати, яку вони 

повинні одержати за послуги, надані в період, що передував банкрутству чи 

ліквідації, котрий буде визначено національним законодавством, або щодо 

заробітної плати, сума якої не перевищує суми, продиктованої національним 

законодавством. Заробітну плату, яка становить цей привілейований кредит, 

буде повністю виплачено до того, як звичайні кредитори зможуть зажадати 

власну частку. Отже, даним нормативно-правовим актом закріплено право 

працівників на здійснення гарантійних виплат у тому випадку, коли 

підприємство, у якому вони працювали, збанкрутувало або було ліквідоване 

у судовому порядку. Природа гарантійних виплат полягає у виплаті 

заробітної плати, яку працівники мали отримати до банкрутства чи ліквідації 

підприємства, на якому вони здійснювали свої трудові обов’язки. 

Перш за все відзначимо, що Конвенцію Міжнародної організації праці 

про захист заробітної плати № 95 [100] було ратифіковано Указом Президії 

Верховної Ради СРСР «Про ратифікацію конвенцій Міжнародної організації 

праці (МОП)» від 31 січня 1961 року [175], а отже, вона на сьогодні є 

частиною українського законодавства про працю. Акцентуємо увагу на тому, 

що норми, які б урегульовували дане питання, у чинному Кодексі законів про 

працю України від 10.12.1971 № 322-VIII [1] відсутні. У статті 40 даного 

нормативно-правового акта визначено, що трудовий договір, укладений на 

невизначений строк, а також строковий трудовий договір до закінчення 

строку його чинності можуть бути розірвані власником або уповноваженим 

ним органом у випадку змін в організації виробництва і праці, в тому числі 

ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, 

установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників. Проте 

гарантії виплати у такому випадку заробітної плати працівнику відсутні. 

Щодо проекту Трудового кодексу України [165], то в частині 5 статті 241 

закріплено норму, відповідно до якої виплата заробітної плати працівникам із 
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коштів, що надходять на рахунки роботодавця в банках, а також коштів, 

отриманих від продажу майна роботодавця з інших джерел, здійснюється в 

першочерговому порядку. Тож у випадку ліквідації роботодавця у зв’язку з 

банкрутством будь-які платежі, у тому числі по зобов’язаннях, забезпечених 

заставою, до бюджетів, фондів загальнообов’язкового державного 

соціального страхування, державних цільових фондів не можуть 

здійснюватися за наявності заборгованості з виплати заробітної плати. Тобто 

Проектом все ж передбачено гарантування розрахунку із працівниками у разі 

коли підприємство, на якому вони працювали, збанкрутувало або було 

ліквідоване у судовому порядку. 

Отже, специфіка Конвенції Міжнародної організації праці про захист 

заробітної плати № 95 [100] як міжнародного договору, який урегульовує 

здійснення гарантійних та компенсаційних виплат у трудовому праві, полягає 

в наступному: 1) даний нормативно-правовий акт ратифіковано Союзом 

Радянських Соціалістичних Республік, а тому він на сьогодні є складовою 

українського законодавства; 2) ним передбачено урегулювання гарантії 

виплати працівнику невиплаченої заробітної плати у разі банкрутства чи 

ліквідації підприємства; 3) у Кодексі законів про працю України від 

10.12.1971 № 322-VIII [1] відсутні норми, які регламентують ті ж самі 

гарантійні та компенсаційні виплати, що й дана Конвенція, тому на сьогодні 

по суті виплата працівнику невиплаченої заробітної плати у разі банкрутства 

чи ліквідації підприємства урегульовується Конвенцією № 95; 4) у даному 

контексті проект Трудового кодексу України [165] є значно ближчим до 

вілповідної Конвенції, адже його норми передбачають ті ж самі гарантійні 

виплати, що й Конвенція. 

Наступний міжнародний нормативно-правовий акт, який урегульовує 

здійснення гарантійних та компенсаційних виплат у трудовому праві, –  

Конвенція Міжнародної організації праці про охорону материнства 

(переглянута в 1952 році) № 103 [174]. Вона ратифікована Україною 14 

вересня 1956 року. Так, у статті 4 даного нормативно-правового акта 
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визначено, що жінка, яка перебуває у відпустці у зв’язку з вагітністю та 

пологами, має право на отримання грошової допомоги. Розміри такої 

допомоги встановлюються законодавством країни таким чином, щоб 

забезпечити для самої жінки та її дитини добрі з точки зору гігієни життєві 

умови та належний рівень життя. Грошова допомога надається або за 

рахунок коштів системи обов’язкового соціального страхування, або за 

рахунок державних фондів. Коли сума грошової допомоги, яка надається за 

рахунок коштів обов’язкового соціального страхування, нараховується на 

підставі попереднього заробітку, вона становить не менше ніж дві третини 

попереднього заробітку жінки, який враховується з цією метою. При цьому 

роботодавець не несе особистої відповідальності за витрати на таку 

допомогу, яка надається зайнятим у нього жінкам. У даному контексті 

звернемо увагу на те, що надання таких виплат пов’язується із обов’язком 

держави, а не роботодавця. Тобто надання гарантійних виплат працюючим 

жінкам у зв’язку з вагітністю та пологами здійснює держава у порядку та 

розмірах, визначених національним законодавством. 

Статтею 185 Кодексу законів про працю України від 10.12.1971 № 322-

VIII [1] також передбачено надання вагітним жінкам матеріальної допомоги. 

При цьому відзначимо, що у статті 179 Кодексу, якою регламентовано 

відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами і по догляду за дитиною, також 

йде мова про виплату допомоги, проте без уточнень її розміру та порядку 

виплати. На основі зазначеного зробимо висновок про те, що гарантійні та 

компенсаційні виплати, встановлені Конвенцією Міжнародної організації 

праці про охорону материнства (переглянутою в 1952 році) № 103 [174], в 

Україні урегульовуються і на національному рівні. Також подібна норма 

міститься і в проекті Трудового кодексу України [165]. Так, у частині 3 статті 

192 визначено, що на період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами 

жінкам надається допомога по вагітності та пологах, яка компенсує втрату 

заробітної плати, за рахунок коштів загальнообов’язкового державного 
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соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та 

витратами, зумовленими похованням. 

Таким чином, зробимо наступні висновки щодо специфіки Конвенції 

Міжнародної організації праці про охорону материнства (переглянутої в 1952 

році) № 103 [174] як міжнародного договору, який урегульовує здійснення 

гарантійних та компенсаційних виплат у трудовому праві: 1) даний 

нормативно-правовий акт ратифіковано Союзом Радянських Соціалістичних 

Республік, а тому він на сьогодні є складовою українського законодавства; 

2) він урегульовує надання гарантійних виплат жінкам у зв’язку з вагітністю 

та пологами; 3) в Кодексі законів про працю України від 10.12.1971 № 322-

VIII [1] наявні норми, які регламентують ті ж самі гарантійні виплати, що й 

дана Конвенція; 3) норми проекту Трудового кодексу України [165] також 

передбачають надання гарантійних виплат жінкам у зв’язку з вагітністю та 

пологами. 

Конвенція Міжнародної організації праці № 158 про припинення 

трудових відносин з ініціативи роботодавця 1982 року [98] була 

ратифікована Україною шляхом прийняття постанови Верховної Ради 

України «Про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці № 158 

про припинення трудових відносин з ініціативи підприємця» від 04.02.1994 

№ 3933-XII [176]. Звернемо увагу на те, що дану Конвенцію, на відміну від 

попередньо проаналізованих, було ратифіковано вже після проголошення 

Україною незалежності, а не за радянських часів. Так, згідно із частиною 1 

статті 12 Конвенції працівник, трудові відносини з яким було припинено, має 

право відповідно до національного законодавства й практики на: 1) вихідну 

допомогу або інші аналогічні види допомоги у зв’язку з припиненням 

трудових відносин, розмір яких залежить, зокрема, від стажу роботи й 

розміру заробітної плати і які виплачуються безпосередньо роботодавцем або 

з фонду, створеного із внесків роботодавців; 2) допомогу з фонду 

страхування по безробіттю, фондів допомоги безробітним або інших форм 

соціального забезпечення, таких як допомога по старості чи інвалідності, що 



 

 

149 

виплачується на загальних підставах, котрі дають право на цю допомогу; 

3) поєднання такої допомоги й виплат. При цьому варто звернути увагу на те, 

що при вчиненні серйозного проступку вихідна допомога не виплачується. 

Отже, значення даного нормативного-правового акта полягає у тому, що ним 

визначено право працівника на виплату йому гарантійних виплат у разі 

припинення трудового договору. Важливо акцентувати увагу на тому, що 

виплата вихідної допомоги є правом працівника, а не обов’язком 

роботодавця. Окрім того, розміри та порядок виплати такої допомоги 

визначається не Міжнародною організацією праці, а на національному рівні у 

відповідності із сформованою практикою.  

Звернемо увагу на те, що в Кодексі законів про працю України від 

10.12.1971 № 322-VIII [1] питанню виплати вихідної допомоги присвячено 

статтю 44. Специфіка надання такої виплати обумовлена тим, що її розмір 

диференціюється в залежності від підстави звільнення. Так, згідно із 

положеннями даної статті при припиненні трудового договору з підстав, 

зазначених у пункті 6 статті 36 (відмова працівника від переведення на 

роботу в іншу місцевість разом з підприємством, установою, організацією, а 

також відмова від продовження роботи у зв’язку із зміною істотних умов 

праці) та пунктах 1, 2 і 6 статті 40 цього Кодексу (зміни в організації 

виробництва і праці; виявлення невідповідності працівника займаній посаді 

або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану 

здоров’я; поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю 

роботу), працівникові виплачується вихідна допомога у розмірі не менше 

середнього місячного заробітку; у разі призову або вступу на військову 

службу, направлення на альтернативну (невійськову) службу – у розмірі двох 

мінімальних заробітних плат; внаслідок порушення власником або 

уповноваженим ним органом законодавства про працю, колективного чи 

трудового договору – у розмірі, передбаченому колективним договором, але 

не менше тримісячного середнього заробітку; у разі припинення трудового 
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договору з підстав, зазначених у пункті 5 частини першої статті 41, – у 

розмірі не менше ніж шестимісячний середній заробіток. 

Якщо вести мову про урегулювання даного питання в проекті 

Трудового кодексу України [165], то звернемо увагу на те, що відповідна 

стаття, на відміну від Кодексу законів про працю України від 10.12.1971 

№ 322-VIII [1], міститься в розділі «Гарантійні та компенсаційні виплати», 

що структурно є більш досконалим підходом. Так, статтею 252 Проекту 

визначено, що у разі розірвання трудового договору у зв’язку із скороченням 

роботодавець зобов’язаний виплатити вихідну допомогу працівнику, який 

має безперервний стаж роботи в даного роботодавця: до п’яти років  – у 

розмірі середньомісячної заробітної плати; до десяти років  –  у розмірі 

двомісячної середньої заробітної плати; більше десяти років  –  у розмірі 

тримісячної середньої заробітної плати. У випадку розірвання трудового 

договору на підставі виявлення невідповідності працівника займаній посаді 

або виконуваній роботі, нез’явлення працівника на роботу внаслідок 

тимчасової непрацездатності, у зв’язку із поновленням на роботі працівника, 

який раніше виконував цю роботу, у разі порушення правил прийняття на 

роботу не з вини працівника роботодавець зобов’язаний виплатити 

працівникові вихідну допомогу в розмірі середньомісячного заробітку. У разі 

припинення трудового договору у зв’язку з призовом або вступом на 

військову службу, направленням на альтернативну (невійськову) службу 

працівникові виплачується вихідна допомога в розмірі двомісячної середньої 

заробітної плати. При розірванні трудового договору за ініціативою 

працівника внаслідок порушення роботодавцем трудового законодавства, 

угод, колективного або трудового договору працівникові виплачується 

вихідна допомога в розмірі, передбаченому колективним договором, але не 

менше тримісячної середньої заробітної плати. Тобто проектом Трудового 

кодексу виплата вихідної допомоги працівнику також диференціюється в 

залежності від підстави звільнення працівника та його трудового стажу. 

Звернемо увагу на те, що передбачені розміри вихідної допомоги є 
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близькими до тих, які регламентовані чинним Кодексом законів про працю 

України від 10.12.1971 № 322-VIII [1], а отже, можна зробити обґрунтований 

висновок стосовно того, що у разі прийняття даного законопроекту порядок 

та розміри виплати вихідної допомоги працівникам суттєво не зміняться. 

Підсумовуючи аналіз положень Конвенції Міжнародної організації 

праці № 158 про припинення трудових відносин з ініціативи роботодавця 

1982 року [98], зробимо наступні висновки: 1) даний нормативно-правовий 

акт ратифіковано Верховною Радою України, а тому він на сьогодні є 

складовою українського законодавства; 2) Конвенцією регламентовано 

надання такої гарантійної виплати, як вихідна допомога при припиненні 

трудових відносин із працівником з ініціативи роботодавця. При цьому у її 

положеннях зазначено, що розміри та порядок виплати такої допомоги 

визначається на національному рівні у відповідності із сформованою 

практикою; 3) Кодексом законів про працю України від 10.12.1971 № 322-

VIII [1] передбачені норми, які регламентують виплату вихідної допомоги 

при припиненні трудових відносин із працівником з ініціативи роботодавця; 

4) у нормах проекту Трудового кодексу України [165] також передбачено 

регламентацію виплати вихідної допомоги при припиненні трудових 

відносин із працівником з ініціативи роботодавця, при цьому авторами 

безпосередньо віднесено дану виплату до категорії гарантійних і 

компенсаційних виплат. 

Рекомендація Міжнародної організації праці щодо припинення 

трудових відносин з ініціативи роботодавця № 166 [104] також присвячена 

питанню припинення трудових відносин з ініціативи роботодавця, а отже, у 

контексті міжнародного нормативно-правового регулювання і її значення 

полягає, в першу чергу, у регламентації виплати вихідної допомоги 

звільненим працівникам. Пункт 18 Рекомендації фактично дублює 

положення статті 12 Конвенції Міжнародної організації праці № 158 про 

припинення трудових відносин з ініціативи роботодавця 1982 року [98], а 

отже, відіграє аналогічну роль у правовому регулюванні надання гарантійних 
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та компенсаційних виплат. Звернемо увагу на ту обставину, що Рекомендація 

не була ратифікована Верховною Радою України у встановленому законом 

порядку, а отже, не є складовою національного законодавства України. Але у 

зв’язку з тим, що вона дублює норми Конвенції Міжнародної організації 

праці № 158, закріплені у ній положення і так урегульовуються на 

національному рівні належним чином. 

Конвенція Міжнародної організації праці № 173 1992 року про захист 

вимог працівників у випадку неплатоспроможності роботодавця [99] була 

ратифікована Верховною Радою України шляхом прийняття Закону України 

«Про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці № 173 1992 року 

про захист вимог працівників у випадку неплатоспроможності роботодавця» 

від 19.10.2005 № 2996-IV [99]. Звернемо увагу на те, що дана Конвенція 

також була ратифікована вже за часів незалежності і на сьогодні даний 

нормативно-правовий акт є складовою національного законодавства України. 

Роль Конвенції № 173 полягає у захисті права працівника на отримання 

низки гарантійних та компенсаційних виплат у випадку 

неплатоспроможності роботодавця. Так, статтею 5 даного нормативно-

правового акта передбачено, що у випадку неплатоспроможності 

роботодавця вимоги працівників, які випливають із трудових відносин, 

захищаються за допомогою привілею так, що їх задовольняють за рахунок 

активів неплатоспроможного роботодавця до того, як непривілейованим 

кредиторам може бути виплачена їхня частка. Тобто дана Конвенція захищає 

не лише заробітну плату (як, наприклад, Конвенція Міжнародної організації 

праці про захист заробітної плати № 95 [100]), а й гарантує виплату будь-

яких інших виплат, на які може претендувати працівник у процесі здійснення 

трудової діяльності. Так, у статті 6 Конвенції визначено, що, окрім виплати 

заробітної плати, відповідні виплати можуть охоплювати компенсації за 

роботу у вихідні дні та заробітну плату за час відпустки, яка є належною до 

виплати у зв’язку з роботою, що виконувалась упродовж року, в якому мали 

місце неплатоспроможність або припинення трудових відносин, а також 
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упродовж попереднього року, компенсації за оплачувану відсутність на 

роботі за період, який передує неплатоспроможності чи припиненню 

трудових відносин, виплату вихідної допомоги. Ратифікація Україною 

Конвенції Міжнародної організації праці № 173 означає, що наша держава 

взяла на себе зобов’язання стосовно виплати таких гарантійних та 

компенсаційних виплат у випадку неплатоспроможності роботодавця. 

Аналізуючи положення Кодексу законів про працю України від 

10.12.1971 № 322-VIII [1], звернемо увагу на те, що подібні гарантії виплат 

гарантійних і компенсаційних виплат у випадку неплатоспроможності 

роботодавця у його змісті відсутні. Це, на жаль, характерно і для проекту 

нового Трудового кодексу України [165], окрім проаналізованої нами раніше 

статті 241, положення якої поширюються виключно на виплату заробітної 

плати. Отже, зробимо висновок, що на сьогодні відсутні тенденції до 

урегулювання питання гарантійних та компенсаційних виплат у випадку 

неплатоспроможності роботодавця нормами національного законодавства, 

тому саме Конвенція Міжнародної організації праці № 173 1992 року про 

захист вимог працівників у випадку неплатоспроможності роботодавця [99] 

наразі виконує в Україні роль нормативно-правового акта, який визначає такі 

гарантії для працівників. 

Таким чином, виокремимо наступні особливості Конвенції 

Міжнародної організації праці № 173 1992 року про захист вимог 

працівників у випадку неплатоспроможності роботодавця [99] як 

нормативно-правового акта, який урегульовує питання гарантійних та 

компенсаційних виплат у трудових правовідносинах у нашій державі: 

1) даний нормативно-правовий акт ратифіковано Верховною Радою України і 

він є складовою частиною українського законодавства; 2) ним 

регламентовано надання гарантійних та компенсаційних виплат, які 

дозволяють захистити інтереси працівника щодо виплати йому заробітної 

плати, а також деяких інших додаткових виплат при неплатоспроможності 

роботодавця; 3) Кодексом законів про працю України від 10.12.1971 № 322-
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VIII [1] не передбачено норм, які регламентують виплату таких гарантійних 

та компенсаційних виплат при неплатоспроможності роботодавця; 4) у 

проекті Трудового кодексу України [165] також не закріплені норми, які 

регламентують виплату таких гарантійних та компенсаційних виплат 

працівників при неплатоспроможності роботодавця. 

Останній міжнародний нормативно-правовий акт цієї категорії, 

виділений нами, – Рекомендація Міжнародної організації праці про захист 

вимог працівників у випадку неплатоспроможності роботодавця № 180 [105] 

– розширює перелік виплат, передбачених Конвенцією Міжнародної 

організації праці № 173. Зокрема даний нормативно-правовий акту гарантує 

оплату надурочних робіт, підвищує розміри виплат, передбачених 

Конвенцією Міжнародної організації праці № 173, передбачає, що 

працівники і їх представники повинні бути завчасно проінформовані про 

початок процедури визнання підприємства неплатоспроможним. Також 

даним нормативно-правовим актом визначено засади діяльності гарантійних 

установ, які здійснюють виплати працівникам неплатоспроможних 

підприємств. Враховуючи, що Рекомендація Міжнародної організації праці 

про захист вимог працівників у випадку неплатоспроможності роботодавця 

№ 180 [105] прийнята з метою розширення змісту Конвенції Міжнародної 

організації праці № 173 1992 року про захист вимог працівників у випадку 

неплатоспроможності роботодавця [99], слід зауважити, що норми, які 

урегульовують ідентичні питання, у Кодексі законів про працю України від 

10.12.1971 № 322-VIII, а також у проекті Трудового кодексу України 

відсутні.  

Таким чином, специфіка Рекомендації Міжнародної організації праці 

про захист вимог працівників у випадку неплатоспроможності роботодавця 

№ 180 [105] у контексті теми нашого дослідження полягає у наступному: 1) її 

положення розширюють перелік виплат, передбачених Конвенцією 

Міжнародної організації праці № 173, включаючи, у тому числі, виплати за 

надурочні роботи, підвищення розмірів виплат, урегульовують діяльність 
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гарантійних установ, які здійснюють виплати працівникам 

неплатоспроможних підприємств; 2) аналогічні положення в чинному 

законодавстві про працю України, а також проекті Трудового кодексу 

України відсутні. 

Загалом, проаналізувавши нормативно-правові акти Міжнародної 

організації праці, які у тій чи іншій мірі регулюють надання гарантійних та 

компенсаційних виплат, зробимо наступні висновки:  

1) незважаючи на те, що проаналізовані нормативно-правові акти 

Міжнародної організації праці були прийняті десятки років тому, вони все 

ще не втратили актуальності;  

2) усі проаналізовані нами міжнародні нормативно-правові акти були 

ратифіковані або ще за радянських часів, або в новітній період Верховною 

Радою України;  

3) ратифікація цих нормативно-правових актів є кроком України, 

спрямованим на зближення національної системи трудового права із 

національними системами інших держав та встановлення відповідних 

міждержавних гуманітарних зв’язків із ними;  

4) завдяки ратифікації даних нормативно-правових актів інститут 

гарантійних та компенсаційних виплат у трудовому праві нашої держави став 

наближеним до інститутів гарантійних та компенсаційних виплат у 

трудовому праві зарубіжних країн. 

Отже, можна підвести підсумок стосовно того, що найголовніший 

позитивний зарубіжний досвід гарантійних та компенсаційних виплат у 

трудовому праві Україна вже перейняла, оскільки  законодавцем нашої 

держави здійснено ратифікацію низки міждержавних угод, завдяки чому 

інститут гарантійних та компенсаційних виплат у трудовому праві України 

став наближеним до інститутів гарантійних та компенсаційних виплат у 

трудовому праві зарубіжних країн. Проте варто погодитись із М.І. Іншиним у 

тому, що для більш повного і всебічного вивчення питання про виплати 

гарантій і компенсацій необхідно також приділити увагу досвіду в цій сфері 
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різних країн світу, а для кращого засвоєння й розуміння зазначених 

інститутів трудового права слід провести паралелі із законодавством України 

в цій галузі і, вивчивши всі за і проти, перейняти все позитивне, що існує в 

інших країнах [73, с. 100]. Таким чином, одним із завдань нашого наукового 

дослідження є аналіз позитивного досвіду більш розвинених держав світу 

стосовно здійснення гарантійних та компенсаційних виплат у трудових 

правовідносинах з метою пошуку для вітчизняних умов оптимальних шляхів 

удосконалення нормативно-правого регулювання у цій сфері. 

Серед держав, на досвід яких варто звернути увагу, виділимо Велику 

Британію, Сполучені Штати Америки, Францію та Польщу. Вибір даних 

країн для запозичення позитивного зарубіжного досвіду гарантійних та 

компенсаційних виплат у трудовому праві обумовлений наступними 

чинниками: по-перше, кожна із них характеризується високими стандартами 

надання гарантійних та компенсаційних виплат працівникам і є у даному 

контексті зразком для України стосовно побудови дієвої системи гарантійних 

та компенсаційних виплат у трудовому праві; по-друге, правове регулювання 

надання гарантійних та компенсаційних виплат працівникам у зазначених 

країнах відрізняється. Якщо у Великій Британії, Сполучених Штатах 

Америки та Франції питання оплати праці (заробітна плата та всі інші 

виплати) регулюються колективними договорами, то у країнах, що 

розвиваються, у тому числі й у Польщі, колективні договори, порівняно з 

трудовим законодавством, відіграють незначну роль. Звернемо увагу на те, 

що для України характерні обидва підходи, оскільки, по-перше, ряд питань, 

пов’язаних із трудовими правовідносинами, урегульовуються на 

законодавчому рівні та регламентуються однаково в будь-яких 

правовідносинах у межах держави, по-друге, згідно із статтею 13 Кодексу 

законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII [1] у колективному 

договорі встановлюються взаємні зобов’язання сторін щодо регулювання 

виробничих, трудових, соціально-економічних відносин, а саме: зміни в 

організації виробництва і праці; забезпечення продуктивної зайнятості; 
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нормування і оплата праці, форми, системи, розміри заробітної плати та 

інших видів трудових виплат; гарантії, компенсації, пільги; участь трудового 

колективу у формуванні, розподілі і використанні прибутку підприємства, 

установи, організації (якщо це передбачено статутом); режим роботи, 

тривалість робочого часу і відпочинку; умови і охорона праці; забезпечення 

житлово-побутового, культурного, медичного обслуговування, організація 

оздоровлення і відпочинку працівників; гарантії діяльності профспілкової чи 

інших представницьких організацій трудящих; умови регулювання фондів 

оплати праці та встановлення міжкваліфікаційних (міжпосадових) 

співвідношень в оплаті праці; забезпечення рівних прав та можливостей 

жінок і чоловіків. Тобто зробимо висновок, що питання гарантійних і 

компенсаційних виплат в Україні може урегульовуватись і на законодавчому, 

і на локальному рівні. Враховуючи таку специфіку, доцільно дослідити 

обидва підходи та встановити, який із проаналізованих досвідів є корисним 

для запозичення. 

Так, у Великій Британії регулювання таких умов праці, як заробітна 

плата, робочий час і час відпочинку, здійснюється для двох третіх 

англійських працівників на основі колективних договорів [177, с. 288]. 

Довгий час у в системі джерел трудового права цієї країни домінувало 

загальне право, що можна пояснити історичним аспектом, зумовленим 

особливостями розвитку британської правової системи в цілому, а також 

вектором розвитку трудового права Великої Британії, спрямованим на 

забезпечення працівників дієвими судовими важелями захисту їхніх прав 

шляхом надання належних юридичних гарантій на отримання компенсацій 

від роботодавця в разі здійснення ним порушень у трудоправовій сфері [178, 

с. 31]. Тож у результаті цього у Великій Британії сформувалась система, у 

якій питання оплати праці (гарантійних та компенсаційних виплат) 

регулюються колективними договорами. Відповідно, в актах законодавства 

визначаються напрями, відповідно до яких працівникам можуть надаватись 

гарантійні та компенсаційні виплати. 
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Так, статтею 1 Закону Великої Британії про трудові права [179] 

визначено, що за місцем виконання трудових правовідносин роботодавець 

зобов’язаний надати працівникові письмове підтвердження особливостей 

трудової діяльності. Воно повинне містити, у тому числі, й відомості щодо 

розміру або ставки винагороди чи порядку розрахунку винагороди, 

проміжків часу, впродовж яких виплачується винагорода (щотижнево, 

щомісячно або в інші проміжки часу), права на вихідні дні, включаючи 

офіційні святкові дні та грошову компенсацію в разі, якщо вони не були 

використані (зазначені відомості повинні бути достатньо обґрунтованими для 

забезпечення прав працівника, включаючи будь-яке право на нарахування 

грошової компенсації за невикористані вихідні дні), наявних колективних 

договорів, які безпосередньо торкаються строків та умов трудових 

правовідносин, а у випадку, якщо роботодавець не є їх стороною, з 

обов’язковим зазначенням сторін [178, с. 75-78]. Маючи таке підтвердження, 

кожен працівник може претендувати на виплату належних йому гарантій та 

компенсацій у випадку порушень наведених положень. Проте, як нами і 

відзначалось, такі питання урегульовуються на локальному рівні. А отже, 

розмір гарантійних та компенсаційних виплат також визначається 

роботодавцями за домовленістю із працівниками на рівні колективних 

переговорів. У випадку ненадання роботодавцем письмового підтвердження 

трудової діяльності працівник наділений правом звернення до Трибуналу з 

розгляду трудових справ. Розмір компенсації, передбаченої в разі порушення 

такого права працівника, дорівнює розміру його заробітної плати за 2-4 тижні 

[178, с. 78]. Тобто, якщо працівника не було ознайомлено із його правами у 

встановленому законом порядку, він може претендувати на компенсаційні 

виплати за це. Усе вищезазначене дає підстави зробити висновок, що у 

Великій Британії працівники можуть отримати такі гарантійні та 

компенсаційні виплати, які визначені колективним договором та 

відповідають письмовому підтвердженню особливостей трудової діяльності, 

наданому працівнику роботодавцем. В Україні ж працівник може отримати ті 
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гарантійні та компенсаційні виплати, які передбачені чинним Кодексом 

законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII [1]. А отже, у даному 

контексті правове регулювання гарантійних та компенсаційних виплат в 

Україні та Великій Британії відрізняється. 

Щодо перейняття досвіду Великої Британії у наданні працівникові 

письмового підтвердження особливостей трудової діяльності, зауважимо, що 

в Україні його роль виконує трудовий договір, який укладається між 

працівником та роботодавцем і містить усі умови, за яких працівник може 

претендувати на отримання компенсаційних чи гарантійних виплат. Але при 

цьому варто звернути увагу на те, що на сьогодні згідно із статтею 24 

Кодексу законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII [1] трудовий 

договір укладається на основі формулювання «як правило, в письмовій 

формі», а обов’язкова письмова його форма передбачена лише для 

визначених законом випадків. Іншими словами, трудовий договір може бути 

укладений і в усній формі, а в такому разі працівник залишається без 

підтвердження наявних у нього прав та гарантій. Можливість ліквідації 

зазначеного недоліку передбачена проектом Трудового кодексу України, в 

частині 1 статті 34 [165] якого закріплено норму, відповідно до якої трудовий 

договір укладається в письмовій формі у двох примірниках, які мають 

однакову юридичну силу. Один примірник передається працівнику, другий  – 

зберігається у роботодавця. Отже, маючи примірник трудового договору, 

працівник отримує підтвердження свого права на гарантійні та компенсаційні 

виплати, аналогічного до того, яке передбачене законодавством Великої 

Британії. Таким чином, зробимо висновок, що досвід Великої Британії може 

бути корисним для України у контексті запровадження обов’язкового 

письмового підтвердження наявності у працівника права на гарантійні та 

компенсаційні виплати. 

У Великій Британії працівник може претендувати на отримання 

компенсаційних чи гарантійних виплат винятково у випадку наявності у 

нього відповідного локального стажу, тобто стажу на конкретному місці 
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роботи. Згідно із положеннями британського трудового законодавства  

працівник претендує на гарантійні виплати при стажі 1 місяць (стаття 29 

Закону про трудові права [179]); на виплату вихідної допомоги при стажі 2 

роки (стаття 155 Закону про трудові права [179]); на державну допомогу у 

зв’язку із пологами при стажі 26 тижнів (стаття 164 Закону про системи та 

виплати в сфері соціального захисту (Social Security Combinations and 

Benefits Act 1992 [180]) [178, с. 82-83]. В Україні ж така вимога для 

отримання гарантійних виплат відсутня. Проте, аналізуючи правове 

регулювання окремих передбачених чинним Кодексом законів про працю 

України від 10.12.1971 № 322-VIII [1] гарантійних чи компенсаційних 

виплат, можна помітити, що такі вимоги у ньому наявні у певних випадках. 

Наприклад, у статті 44 визначені лише розміри вихідної допомоги, на яку 

претендує працівник, із яким припинено трудовий договір, але не стаж 

роботи на підприємстві, в установі, організації для отримання вихідної 

допомоги. У той же час, згідно із статтею 83 у разі звільнення керівних, 

педагогічних, наукових, науково-педагогічних працівників, спеціалістів 

навчальних закладів, які до звільнення пропрацювали не менш як 10 місяців, 

грошова компенсація виплачується за невикористані ними дні щорічних 

відпусток з розрахунку повної їх тривалості. Даний приклад наведено нами з 

метою демонстрації того, що все ж у передбачених законом випадках в 

Україні практикується визначення мінімального «локального» стажу для 

отримання тих чи інших гарантійних чи компенсаційних виплат. 

Звертаючись до положень проекту Трудового кодексу України [165], 

зробимо висновок про те, що окремі вказівки на локальний стаж у його змісті 

також передбачені. Так, у статті 252, яка урегульовує питання вихідної 

допомоги, встановлено, що у разі розірвання трудового договору у зв’язку із 

скороченням роботодавець зобов’язаний виплатити вихідну допомогу 

працівнику, який має безперервний стаж роботи у даного роботодавця, а 

саме: до п’яти років – у розмірі середньомісячної заробітної плати; до десяти 

років – у розмірі двомісячної середньої заробітної плати; більше десяти років 
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–  у розмірі тримісячної середньої заробітної плати. Наведений приклад 

свідчить про те, що на сьогодні в Україні також існують тенденції до 

визначення локального стажу для отримання тих чи інших гарантійних та 

компенсаційних виплат. А отже, наведений досвід Великої Британії є 

корисним для України, хоча він і так частково реалізується на сьогодні. 

Окрім того, наразі наявні тенденції до розширення такої практики у разі 

прийняття нового трудового законодавства. 

У контексті досвіду Великої Британії, на нашу думку, також варто 

звернути увагу на регулювання питання гарантій та компенсацій при 

припиненні трудового договору. Так, згідно із статтею 38 Кодексу законів 

про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII [1] працівник має право 

розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши 

про це власника або уповноважений ним орган письмово за два тижні. При 

цьому виплата будь-якої вихідної допомоги чинним законодавством не 

передбачена, про що свідчать положення статті 44. У той же час, Закон про 

трудові права [179] Великої Британії не забороняє роботодавцю 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. Така компенсація замість попередження (payment in lieu of 

notice) застосовується навіть за відсутності згадки про неї в положеннях 

трудового договору. Однак у випадку з працівником, крім основної 

заробітної плати, з ним повинні бути проведені розрахунки по всіх існуючих 

доплатах, надбавках, гарантійних і компенсаційних виплатах, на які він міг 

би претендувати під час строку попередження (виплата за користування 

машиною, страховка, відпускні, бонуси тощо). Також у разі отримання від 

працівника попередження про розірвання трудового договору роботодавець 

наділений правом застосувати до нього  так звану «садову відпустку» 

(«garden leave»). Вона передбачає, що впродовж строку попередження про 

майбутнє звільнення працівник фактично не виконує свої обов’язки (не 
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з’являється на робочому місці), але продовжує отримувати заробітну плату та 

інші передбачені трудовим договором доплати, надбавки, гарантійні і 

компенсаційні виплати, а також переваги матеріального характеру. Така 

практика є дуже поширеною переважно в сфері комерції або в банківській 

справі як дієвий антиконкурентний захід, адже під час дії «садової 

відпустки» на працівника, який у майбутньому буде звільнений, 

продовжують поширюватися положення трудового договору, зокрема щодо 

нерозголошення комерційної таємниці або заборони роботи за сумісництвом. 

Право застосування «садової відпустки» є неписаним та надається 

роботодавцем навіть за відсутності відповідних положень стосовно нього в 

трудовому договорі [178, с. 131-132]. Незважаючи на те, що С.В. Венедіктов 

визначає «садову відпустку» як захід, який дозволяє захистити інтереси 

роботодавця, зауважимо, що інтереси працівників при його застосуванні 

захищаються в такій самій мірі, оскільки, по-перше, працівник отримує усі 

належні йому доплати, гарантійні та компенсаційні виплати, перебуваючи 

при цьому у такій відпустці, по-друге, він отримує додатковий оплачуваний 

відпочинок. А отже, враховуючи збереження балансу у захисті прав та 

інтересів і працівника, і роботодавця, вважаємо, що таку практику було б 

доцільно запровадити і у вітчизняному законодавстві про працю.  

Таким чином, на основі аналізу позитивного досвіду Великої Британії у 

правовому регулюванні гарантійних та компенсаційних виплат у трудовому 

праві пропонуємо 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 способом 

такого підтвердження, на нашу думку, є запровадження в Україні 

обов’язкової письмової форми трудового договору. Для цього пропонуємо 

внести відповідні зміни до частини 1 статті 24 Кодексу законів про працю 
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України від 10.12.1971 № 322-VIII [1] (або ж у новому Трудовому кодексі 

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

проекті № 1658 [165]), а також передбачити у частині 2 цієї статті обов’язкові 

умови трудового договору, зокрема надання гарантійних та компенсаційних 

виплат і викласти зазначену статтю у такій редакції: 

«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 […]». 
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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, а з іншої –

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 [1] нормою 

наступного змісту: «Роботодавець має право 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. Крім основної заробітної 

плати, з працівником повинні бути проведені розрахунки по всіх існуючих 

доплатах, надбавках, гарантійних і компенсаційних виплатах, на які він міг 

би претендувати під час строку попередження».  

Таким чином, зробимо висновок, що запозичення Україною досвіду 

Великої Британії у наданні гарантійних та компенсаційних виплат у цілому є 

проблематичним із огляду на те, що в обох державах воно здійснюється            

по-різному. Локальне урегулювання у Великій Британії підкріплюється 

нормами британського трудового права, які є частково реалізованими у 

вітчизняному законодавстві. Схожа ситуація має місце і у правовому 

регулюванні гарантійних та компенсаційних виплат Сполучених Штатів 

Америки. Так, в даній державі правила оплати при відхиленні від 

нормальних умов праці, а також призначення гарантійних і компенсаційних 

виплат і доплат встановлюються в колективних договорах. У них 

визначаються принципи оплати праці та надання інших виплат, їх вид і 

система, розміри тарифних ставок, мінімальна заробітна плата на 
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підприємствах, а також співвідношення між заробітною платою окремих 

категорій персоналу. В свою чергу, питання, пов’язані безпосередньо із 

визначенням компенсаційних та гарантійних виплат, які можуть отримати 

працівники, визначаються шляхом домовленості між працівниками та 

роботодавцями. 

Як відзначають вітчизняні науковці, Федеральні законодавчі акти 

(Закон Вагнера від 1935 року (Wagner Act), або офіційно – Закон про 

національні трудові відносини (National Labor Relations Act) [181] та Закон 

Тафта-Хартлі від 1947 року (Taft-Hartley Labor Act), або офіційно – Закон про 

трудові відносини (Labor Management Relations Act) [182]) визначають, що у 

колективних договорах регулюються питання заробітної плати, робочого 

часу, а також строки й умови найму. Законом про справедливі трудові 

стандарти від 1938 року (Fair Labor Standards Act) [183] встановлено 

гарантований мінімум погодинної ставки оплати праці [177, с. 288-290; 20, 

с. 58]. Важливо вказати, що аналіз змісту даних нормативно-правових актів 

засвідчив відсутність положень, присвячених врегулюванню гарантійних та 

компенсаційних виплат. Тобто на законодавчому рівні у Сполучених Штатах 

Америки регламентуються лише загальні питання, пов’язані із оплатою 

праці. Питання ж гарантійних та компенсаційних виплат врегульовуються на 

рівні домовленостей між працівниками та роботодавцями.  

Загалом, у політиці оплати праці Сполучені Штати Америки 

використовують систему «оцінювання заслуг», яка призначена для 

встановлення заробітної плати працівникам однакової кваліфікації, але з 

різними показниками якості роботи. Показники, за якими оцінюються 

працівники, можуть бути виробничими (виконання норм, рівень браку, 

використання робочого часу) і особистісними (ініціативність, трудова і 

творча активність, прийняття на себе відповідальності за рішення на 

виробництві, уміння працювати в колективі). Система оплати праці в 

Сполучених Штатах Америки побудована таким чином, що фіксована 

зарплата, як правило, може тільки збільшуватися і практично ніколи не 
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зменшується. До основних видів додаткової оплати праці в Сполучених 

Штатах Америки відносять: премії залежно від прибутку; компенсаційні 

виплати при виході на пенсію; доплати за підвищення кваліфікації та стаж 

роботи; продаж працівникам акцій компаній; преміювання до свят; 

тринадцяту зарплату. Великі компанії виплачують працівникам премію до 

свят, здійснюють виплати до чергової відпустки, надають в особисте 

користування автотранспорт з оплатою бензину, повністю або частково 

компенсують вартість житла, покривають витрати на відпочинок з сім’єю, 

встановлюють гнучкий робочий графік [184, c. 73]. Аналізуючи досвід 

Сполучених Штатів Америки, зробимо висновок про те, що специфіка 

правового регулювання гарантійних і компенсаційних виплат у цій державі 

характеризується наступними особливостями: 1) регламентація надання 

гарантійних і компенсаційних виплат здійснюється на локальному рівні; 

2) на законодавчому рівні визначаються лише загальні положення, пов’язані 

із оплатою праці: умови виплати; мінімальний розмір; строки виплати тощо; 

3) у трудовому договорі із працівником можуть бути встановлені 

різноманітні види гарантійних і компенсаційних виплат, не передбачених 

українським законодавством, наприклад, компенсації за користування 

автотранспортом, компенсації витрат на відпочинок тощо. 

Сполучені Штати Америки є найяскравішим прикладом моделі, 

відповідно до якої питання правового регулювання гарантійних і 

компенсаційних виплат є винятково предметом домовленостей між 

працівниками та роботодавцями. Якщо у Великій Британії окремі види 

гарантійних і компенсаційних виплат все ж визначені на рівні законодавства 

про працю, то в Сполучених Штатах Америки законодавчі акти присвячені 

лише загальним питанням оплати праці. Таким чином, запозичити 

позитивний досвід  Сполучених Штатів Америки доцільно лише стосовно 

здійснення правового регулювання гарантійних і компенсаційних виплат 

винятково на локальному рівні. З метою реалізації зазначеної пропозиції із 

змісту Кодексу законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII [1] або 
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тексту нового Трудового кодексу України (у разі його прийняття) варто 

вилучити ті положення, які врегульовують питання гарантійних і 

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

інші статті, які передбачають таке регулювання, наприклад, статтю 44 

«Вихідна допомога», доповнивши 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». 

Але слід враховувати, що така модель може бути ефективною лише у 

випадку належного розвитку економіки в державі, тому, враховуючи її 

сучасний стан в Україні, запроваджувати зазначену модель у нашій державі 

ризиковано, оскільки роботодавці не будуть зацікавлені включати гарантійні 

і компенсаційні виплати до змісту трудових договорів. Тож працівники 

можуть залишитися без такого виду забезпечення взагалі, якщо не брати до 

уваги гарантійні  та компенсаційні виплати, які передбачені колективними 

договорами. Отже, зробимо висновок, що такий досвід хоч і є позитивним, 

проте його проблематично реалізувати в сучасних українських умовах.  

Наступною країною, позитивний досвід гарантійних та компенсаційних 

виплат у трудовому праві якої варто дослідити, є Франція. Як нами 

відзначалось, Франція також відноситься до групи держав, у яких питання 

гарантійних та компенсаційних виплат у трудовому праві урегульовується на 

локальному рівні. Але при цьому варто враховувати, що французьким 

трудовим законодавством все ж передбачено ряд гарантійних та 
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компенсаційних виплат, тому в даному контексті модель цієї держави 

відрізняється від моделі Сполучених Штатів Америки.  

Як і в Україні, у Франції питанню гарантійних та компенсаційних 

виплат присвячено кілька статей Кодексу праці Франції від 02 січня 1973 

року [185], якими встановлюються такі випадки надання працівникам 

гарантійних виплат: гарантійні виплати працівникам, направленим для 

виконання роботи за кордон; гарантійні виплати працівникам при переїзді до 

місця роботи, які можуть бути передбачені галузевим договором (стаття 133-

7); гарантійні виплати працівникам-представникам колективу при здійсненні 

ними колективних переговорів (стаття 132-20); гарантійні виплати 

військовозобов’язаним особам, які проходять військову підготовку чи 

призвані на дійсну військову службу; спеціальні правила для працівників-

кандидатів у депутати або депутатів Національної Асамблеї чи Сенату; 

вихідна допомога при закінченні дії трудового договору [177, с. 288-290; 20, 

с. 58-59]. Звернемо увагу на те, що кожна із перерахованих гарантійних та 

компенсаційних виплат передбачена і в Кодексі законів про працю України 

від 10.12.1971 № 322-VIII [1], а отже, у даному контексті позитивний досвід 

Франції вже було реалізовано в Україні.  

На сучасному етапі розвитку трудового права у Франції значення 

колективних договорів наблизилось до трудового законодавства, а в окремих 

випадках зміст законодавства про працю відповідає майже повністю 

положенням колективних договорів [20, с. 59]. З наведеного можна зробити 

висновок, що надання роботодавцями на користь працівників гарантійних 

виплат у Франції може встановлюватись як колективними договорами, так і 

законодавством. У зв’язку з тим, що у цій країні перевага надається 

локально-правовому методу регулювання трудових відносин, сторони 

колективного договору самостійно визначають випадки та порядок надання 

гарантійних виплат. Відповідно, для державних службовців і деяких 

категорій працівників бюджетних галузей регулювання питань про 

гарантійні виплати здійснюється, як правило, законодавством і має 



 

 

169 

централізований характер [20, с. 59]. Отже, Франція у даному контексті є 

зразком держави, у якій успішно функціонує модель, котра передбачає 

договірне регулювання гарантійних та компенсаційних виплат у трудових 

правовідносинах і централізоване правове регулювання гарантійних та 

компенсаційних виплат щодо окремих категорій працівників. Звернемо увагу 

на те, що схожа модель функціонує і в Україні. Наприклад, статтею 52 

Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII 

передбачені додаткові гарантійні виплати державним службовцям за 

додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків тимчасово 

відсутнього державного службовця, за додаткове навантаження у зв’язку з 

виконанням обов’язків за вакантною посадою державної служби, а також 

компенсація за роботу, що передбачає доступ до державної таємниці. Проте 

усі інші випадки гарантійних та компенсаційних виплат в Україні 

урегульовуються централізовано, в той час як у Франції – на локальному 

рівні.  

Таким чином, для України є корисним досвід Франції стосовно 

встановлення системи, в якій успішно поєднується правове регулювання 

гарантійних та компенсаційних виплат на централізованому і локальному 

рівні. Такий підхід характеризується тими ж самими недоліками, що й 

американська модель, хоча у такому випадку окремі категорії працюючих 

громадян все ж точно будуть захищені. Окрім того, варто враховувати, що 

Україна сьогодні перебуває у кризовому стані, викликаному проведенням 

операції Об’єднаних сил, тимчасовою окупацією окремих територій України 

та низкою інших чинників. Тому існуюча на сьогодні ситуація на ринку праці 

змушує висококваліфікованих працівників масово покидати територію 

України та переїжджати до інших країн, в яких роботодавці здатні більш 

якісно забезпечити їх потреби. Але після виходу із кризи роботодавці в 

Україні знову будуть зацікавлені в залученні висококваліфікованих трудових 

ресурсів і матимуть можливість задовольняти їх потреби у повному обсязі. 

Саме тоді запозичення досвіду Франції матиме сенс. 
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Тому зробимо висновок, що запозичення позитивного досвіду Франції 

у правовому регулюванні гарантійних та компенсаційних виплат можливе 

шляхом внесення змін наступного змісту до Кодексу законів про працю 

України від 10.12.1971 № 322-VIII [1] (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», «Про альтернативну (невійськову) службу», «Про мобілізаційну 

підготовку та мобілізацію», гарантійні і компенсаційні виплати яким 

виплачуються у спеціальному порядку». 

Таким чином, зробимо висновок про те, що досвід Франції 

проблематично реалізувати в умовах, які наразі існують в Україні. Тому 

доцільніше, на наш погляд, звернути увагу на досвід держав, які 

розвиваються, проте є значно успішнішими, ніж Україна. У даному контексті 

зразком для України є досвід Польщі. Як відзначає О.П. Рудницька, у Польщі 

колективні договори, порівняно з трудовим законодавством, відіграють 

незначну роль.  
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У працях О.П. Рудницької та В.М. Андріїва досить детально 

аналізується врегулювання гарантійних і компенсаційних виплат у Польщі 

[20, с. 59-60; 177, с. 290-291]. Кодекс праці Польщі від 26 червня 1974 року 

[186] не містить такого поняття, як гарантійні виплати, хоча зміст положень 

параграфу 1 артикулу 81 дещо наближений до визначення гарантійних 

виплат у трудовому праві України, а у його окремих статтях встановлені 

випадки надання працівникам цих виплат. Зокрема у параграфі 1 артикулу 81 

Кодексу праці Польщі від 26 червня 1974 року [186] визначено, що 

працівнику за час невиконання роботи, якщо він був готовий до її виконання, 

але з причин, що від нього не залежали, її не виконував, належить виплата 

винагороди, розмір якої визначається особистим навантаженням працівника, 

його погодинною або місячною ставкою. Якщо такий склад винагороди не 

відокремлений від основної винагороди, сплачується 60% винагороди. У 

кожному випадку винагорода не може бути нижчою від мінімальної 

винагороди (зарплати) за працю, встановленої на підставі розпоряджень. 

Схожі норми наявні і в Кодексі законів про працю України від 10.12.1971 

№ 322-VIII [1]. Наприклад, у статті 119 визначено, що на час виконання 

державних або громадських обов’язків, якщо за чинним законодавством 

України ці обов’язки можуть здійснюватись у робочий час, працівникам 

гарантується збереження місця роботи (посади) і середнього заробітку. 

Потреба виконання громадських обов’язків не завжди залежить від бажання 

працівника, а тому можемо зробити висновок про те, що подібні 

правовідносини врегульовуються у обох державах однаково. У параграфі 2 

артикулу 81 Кодексу праці Польщі від 26 червня 1974 року [186] зазначено, 

що винагорода, про яку йде мова в параграфі 1, надається працівникові на 

час простою, який стався не з його вини. У статті 113 Кодексу законів про 

працю України від 10.12.1971 № 322-VIII [1] визначено, що час простою не з 

вини працівника оплачується з розрахунку не нижче від двох третин 

тарифної ставки встановленого працівникові розряду (окладу). Звернемо 

увагу на те, що навіть розмір відповідних виплат і в польському, і в 
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українському законодавстві є подібним. А отже, у даному випадку можемо 

констатувати схожість у правовому регулюванні в обох державах. 

Артикулом 80 Кодексу праці Польщі від 26 червня 1974 року [186] 

передбачено, що працівник може отримати винагороду за час невиконання 

праці у тих випадках, які встановлені в законодавстві про працю (один із них 

нами вже було розглянуто). У параграфі 2 артикулу 77-5 Кодексу праці 

Польщі від 26 червня 1974 року [186] зазначено, що умови направлення та 

оплата службових відряджень працівників, які працюють у державних 

установах чи органах місцевого самоврядування, у бюджетній сфері, 

встановлюється розпорядженням Міністерства праці Польщі. Виплати при 

службових відрядженнях працівнику, який виконує роботу (службове 

завдання) поза місцем роботи на прохання роботодавця (параграф 3 артикулу 

77-5 Кодексу праці Польщі від 26 червня 1974 року [186]), крім працівників 

передбачених параграфом 2 цієї статті, встановлюються Кодексом праці 

Польщі або Правилами винагород або передбачаються в умовах про працю 

(контракті), якщо роботодавець не обмежений Кодексом праці Польщі або 

Правилами винагород. Коли жоден sз вказаних нормативних або локальних 

актів не містить порядку здійснення виплат працівнику за службове 

відрядження (параграф 5 артикулу 77-5 Кодексу праці Польщі від 26 червня 

1974 року [186]), то такі виплати можуть бути надані у відповідності з 

параграфом 2 артикулу 77-5. У даному контексті відзначимо, що питання 

стосовно гарантійних та компенсаційних виплат окремим категоріям 

працівників, наприклад, державним службовцям, регламентуються у 

спеціальному порядку, як і у Польщі. Також варто звернути увагу і на те, що 

згідно із статтею 121 Кодексу законів про працю України від 10.12.1971 

№ 322-VIII [1] в Україні працівники мають право на відшкодування витрат та 

одержання інших компенсацій у зв’язку з службовими відрядженнями. Тож 

зробимо висновок, що у нашій державі правове регулювання гарантійних та 

компенсаційних виплат за службові відрядження урегульовується подібно до 

Польщі. 
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Необхідно зупинитись і на положеннях артикулу 74 Кодексу праці 

Польщі від 26 червня 1974 року [186], яким передбачено, що працівник, який 

був обраний на виборну посаду, має право на повернення на роботу до 

роботодавця, з яким він перебував у трудових відносинах, на посаду, 

рівнозначну за зарплатою з попередньою посадою, якщо він з’явиться на 

роботу протягом семи днів після закінчення строку, на який його обирали. 

Доречно зауважити, що статтею 118 Кодексу законів про працю України від 

10.12.1971 № 322-VIII [1] також передбачено, що працівникам, звільненим з 

роботи внаслідок обрання їх на виборні посади в державних органах, а також 

у партійних, профспілкових, комсомольських, кооперативних та інших 

громадських організаціях, надається після закінчення їх повноважень за 

виборною посадою попередня робота (посада), а при її відсутності – інша 

рівноцінна робота (посада) на тому самому або, за згодою працівника, на 

іншому підприємстві, в установі, організації. Отже, і в даному контексті 

правове регулювання в обох державах є ідентичним. Проте звернемо увагу на 

одну відмінність: якщо у Польщі роботодавець зобов’язаний надати 

працівнику після закінчення його повноважень за виборною посадою не 

тільки посаду, а й посаду з обов’язково рівноцінною зарплатою, то в Україні 

законодавець вживає формулювання «рівноцінна робота (посада)», яке не 

гарантує рівноцінну заробітну плату. Доречно також зауважити, що у змісті 

проекту Трудового кодексу № 1658 [165] така норма взагалі відсутня. Тож на 

основі аналізу даної норми польського законодавства зробимо наступні 

висновки: 1) її наявність у Кодексі законів про працю України від 10.12.1971 

№ 322-VIII [1] чи Трудовому кодексі України є доцільною; 2) для 

удосконалення правового регулювання гарантій для працівників, обраних на 

виборні посади, варто використовувати польський досвід. Звернемо увагу на 

те, що схожу пропозицію сформулювала і О.П. Рудницька, що свідчить про її 

актуальність [20, с. 61]. 

Таким чином, враховуючи позитивний досвід Польщі у правовому 

регулюванні гарантійних та компенсаційних виплат, пропонуємо внести 
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зміни до статті 118 Кодексу законів про працю України від 10.12.1971 № 322-

VIII [1] і викласти її у такій редакції: 

«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, 

комсомольських, 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».  

Зробимо висновок, що аналіз законодавства Польщі, яке урегульовує 

гарантійні та компенсаційні виплати у трудовому праві, а також його 

порівняння із законодавством про працю України, засвідчив, що перелік 

видів гарантійних та  компенсаційних виплат працівникам, передбачених 

Кодексом законів про працю України, є ширшим, аніж у Польщі, а також 

ширшим, аніж у Великій Британії, Сполучених Штатах Америки та Франції, 

а тому інтереси працівників в Україні захищені більш повно. 

Тож підводячи підсумок дослідження позитивного зарубіжного досвіду 

гарантійних та компенсаційних виплат у трудовому праві, зазначимо, що 

підібрати зразкову модель для подальшого удосконалення законодавства 

України, яке урегульовує гарантійні та компенсаційні виплат у трудовому 

праві, достатньо проблематично з декількох причин. По-перше, Україною 

ратифіковано усі важливі нормативно-правові акти у цій сфері; по-друге, в 

нашій державі регламентовано більш повний перелік видів гарантійних та  

компенсаційних виплат працівникам, аніж у законодавствах інших держав, 

проаналізованих нами. Тому зробимо висновок, що окремі позитивні 

моменти зарубіжних законодавств у цій сфері все ж є доцільними для 

запозичення, проте сучасна українська модель у багатьох аспектах може 

стати зразком для інших держав.   
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Висновки до розділу 3 

 

1. Вирішення проблеми 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 зміни назви цієї глави на «Гарантійні та 

компенсаційні виплати». 

2. Вирішення проблеми правових колізій при врегулюванні 

гарантійних та компенсаційних виплат у трудовому 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, і, відповідно, в обмеженні правового 

регулювання даного питання нормами одного нормативно-правового акта – 

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

перспективі –  Трудового кодексу України. 

3. Для вирішення проблеми правового регулювання гарантійних виплат 

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

своєї вини, пропонуємо в змісті Кодексу законів про працю України від 

10.12.1971 № 322-VIII, а у перспективі – Трудового кодексу України 

закріпити статтю 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». 

4. На основі аналізу позитивного досвіду Великої Британії у правовому 

регулюванні гарантійних та компенсаційних виплат у трудовому праві 

запропоновано внести наступні зміни до вітчизняного законодавства: 



 

 

176 

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 способом 

такого підтвердження є запровадження в Україні обов’язкової письмової 

форми трудового договору, для чого необхідно внести відповідні зміни до 

частини 1 статті 24 Кодексу законів про працю України від 10.12.1971 

№ 322-VIII або нового Трудового кодексу України (у разі його прийняття), 

врахувавши ті положення, які передбачені проектом № 1658, а також 

передбачивши у частині 2 цієї статті обов’язкові умови трудового договору, 

серед яких 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 
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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, а з іншого – 

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 положенням 

наступного змісту: «Роботодавець має право 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. Крім основної заробітної 

плати, з працівником повинні бути проведені розрахунки по всіх існуючих 

доплатах, надбавках, гарантійних і компенсаційних виплатах, на які він міг 

би претендувати під час строку попередження». 

5. 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 
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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», «Про альтернативну (невійськову) службу», «Про мобілізаційну 

підготовку та мобілізацію», гарантійні і компенсаційні виплати яким 

виплачуються у спеціальному порядку». 
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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 

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 
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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 

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». 
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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 
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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 

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, 
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колективним договором і угодою сторін, несуть відповідальність згідно з 

чинним законодавством». 
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2. Парінов А.Б. Ознаки гарантійних виплат у трудовому праві. Вісник 

Пенітенціарної асоціації України. 2019. № 1. С. 66-71. 

3. Парінов А.Б. Наукова інтерпретація компенсаційних виплат у 
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компенсаційних виплат у трудовому праві. Реформування національного та 
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«Причорноморська фундація права», 2017. С. 92-93. 
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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). 

 


