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до питання про компенСації  
в трудовому праві

Сучасний стан реформування економіки України безумовно впливає на со-
ціально-економічні права і свободи громадян. Усталені елементи системи трудо-
вого права України за таких умов динамічного розвитку суспільства потребують 
якісного удосконалення та наповнення новим змістом. Це, зокрема, стосується 
і питання компенсацій, оскільки з їх застосуванням стикається ледь не кожний 
працівник, а деякі категорії користуються ними на постійній основі.

Таким чином, поширеність застосування компенсацій у трудових правовід-
носинах, а водночас багатоаспектність та вживаність терміна “компенсації” в 
різних галузях права, неоднозначність тлумачення, розуміння видів компенса-
цій у самій науці трудового права в умовах запланованої системної кодифікації 
законодавства України, зокрема трудового, зумовлює актуальність нашого до-
слідження. 

Разом з тим слід зазначити про малодослідженість питання компенсацій у 
науці трудового права. Цього питання так чи інакше торкалися у своїх роботах 
Л.Я Гінцбург, С.С. Карінський, Р.З. Лівшиць, М.В. Молодцов, А.Ю. Пашерст-
ник, О.С. Пашков, В.І. Прокопенко, В.Г. Ротань [1]. Єдиним дослідженням, що 
стосується безпосередньо питання компенсацій, є роботи О.Є. Соніна [2]. Такий 
стан дослідженості проблеми не може бути визнаний задовільним.

Отже, метою статті є аналіз компенсацій як з точки зору теорії трудового 
права, так і їх закріплення в законодавстві, реалізації на практиці.

Законодавством України не передбачено легальної дефініції компенсацій. 
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”, водночас в інших га-
лузевих нормативно-правових актах, зокрема актах фінансового права України, 
вживається термін “компенсаційні виплати” [3]. Іноді в навчальній літературі 
використовуються обидва терміни як синоніми [4]. Таким чином, відсутність 
нормативного визначення компенсацій характеризується відсутністю як у нау-
ковців, так і у законодавців єдиного розуміння цієї категорії.

Водночас нагальна необхідність законодавчо закріпленої дефініції цього 
економіко-правового явища обумовлена потребами як теорії, так і практики, 
необхідністю створення методологічних орієнтирів, на які мав би орієнтуватися 
законодавець у процесі поточної правотворчості.

З відсутністю легальної дефініції компенсацій у Кодексі законів про працю 
1971 р. (за умов радянської дійсності, для якої характерно превалювання де-
ржавної власності та адміністративного керування економікою) вчені успішно 
боролися шляхом виведення наукового визначення через аналіз численних пра-
вових норм, присвячених компенсаційним виплатам. 
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Таким чином і було сформульоване визначення поняття компенсацій, яке 
стало загальновизнаним. Під компенсаціями розуміють “виплати, що мають за 
мету відшкодувати працівникові зазнані ним у зв’язку з виконанням трудових 
обов’язків витрати” [5].

В останні роки, у зв’язку з інтенсивною роботою з оновлення законодавс-
тва, був виданий ряд нормативно-правових актів, які внесли невизначеність до 
уявлення про систему виплат роботодавців на користь працівників і про місце 
компенсацій у системі цих виплат. Так, Кодекс законів про працю України у 
1971 р. встановив 6 підстав, за умови існування яких на користь працівника 
здійснюються виплати компенсацій: при переїзді на роботу в іншу місцевість 
(ст. 120); при відрядженнях (ст. 121); за зношування інструменту, належного 
працівникові (ст. 125); за невикористану відпустку при звільненні (ст. 83); за 
роботу у вихідний день (ст. 72); за невиданий спеціальний одяг і спеціальне взут-
тя (ст. 164). Згодом цей перелік був розширений Законами України “Про захист 
рослин” (ч. 5 ст. 20), “Про державну виконавчу службу” (ст. 18), “Про ветери-
нарну медицину” (ч. 2 ст. 34) за рахунок запровадження компенсації витрат, 
зазнаних у зв’язку з використанням особистого транспорту у службових цілях 
у встановленому розмірі [6]. В умовах глобалізації та комерціалізації спорту і 
появи такого явища, як “трансферт”, Закон України “Про фізичну культуру і 
спорт” у ст. 233 запровадив такий вид компенсаційних виплат, як виплати, що 
проводить спортивна організація, до якої переводиться працівник (спортсмен), 
на користь іншої організації, з якої працівник переводиться [7]. Закон України 
“Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв’язку з порушенням 
строків їх виплати” покладає на роботодавців обов’язок компенсувати таку 
втрату працівникам у разі затримки виплати грошових сум [8]. Стаття 13 За-
кону “Про державну підтримку засобів масової інформації і соціальний захист 
журналістів” [9] встановлює право журналістів на отримання компенсацій за 
роботу з шкідливими і важкими умовами праці відповідно до норм Закону “Про 
охорону праці” [10]. Закон України “Про метрологію і метрологічну діяльність” 
встановив право відповідних працівників на отримання компенсації в разі уш-
кодження здоров’я у зв’язку з виконанням ними службових обов’язків [11]. 
Постанова Кабінету Міністрів України “Про Порядок працевлаштування випус-
кників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за держав-
ним замовленням” у п. 15 передбачила, що випускникові, якому відмовлено у 
прийнятті на роботу після прибуття до місця призначення, замовник компенсує 
не лише витрати, пов’язані з переїздом до місця призначення, але й пов’язані з 
поверненням до постійного місця проживання [12].

Наведений перелік свідчить про те, що відповідними правотворчими органа-
ми визнаються компенсаціями вкрай різнорідні за своїм змістом і призначенням 
виплати, які часом нічим іншим, крім терміна, що використовується для їх поз-
начення, не пов’язані. Це свідчить про відсутність єдиного розуміння правового 
явища, що розглядається.

Ознакою сучасного нормативного регулювання трудових відносин стало роз-
ширення кількості підстав, за якими працівники отримують право на компен-
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саційні виплати. Вітаючи в цілому прогресивність такого підходу, спрямованого 
на захист соціально-економічних прав працівників, не можна не зазначити, що 
доволі часто в законодавстві компенсаціями стали називати і такі, які не мають 
за мету відшкодування витрат працівників, яких вони зазнали в процесі трудо-
вої діяльності. Як приклад, можна навести припис, закріплений у ст. 25 Закону 
України “Про статус депутатів місцевих рад”, який передбачає, що “компенса-
ція заробітної плати депутату за час виконання ним депутатських повноважень 
здійснюється за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету шляхом щомі-
сячних виплат депутату” [13]. Як бачимо, така “компенсація” передбачена для 
збереження суми заробітної праці за час, у період якого депутат місцевої ради 
фактично не працював за основним місцем роботи, а виконував громадський 
обов’язок. І така конструкція цілком логічно підпадає під ознаки гарантійної 
виплати, але ж ніяк не компенсації.

Як наслідок, перед наукою трудового права постає проблема: рухатися вслід 
за законодавцем в напрямі розширення обсягу поняття компенсації і включати в 
нього все, що таким названо в нормативних актах, чи, виходячи з позицій теорії 
трудового права та виробленої нею дефініції компенсацій, визначити види існу-
ючих в нормативно-правовому полі явищ, які науково обґрунтовано підпадають 
під категорію компенсацій.

На наш погляд, існуючі компенсації в трудовому праві України умовно мож-
на поділити на дві групи:

1. Компенсації, передбачені за направлення на роботу поза межами населе-
ного пункту, в якому знаходиться підприємство (на якому працює працівник).

2. Компенсації, що виплачуються за роботу в межах населеного пункту, в 
якому знаходиться підприємство.

До першої групи слід відносити такі компенсації:
– за службові відрядження (ст. 121 КЗпП). Зазначена стаття встановлює право 

працюючого на відшкодування витрат та отримання компенсацій, пов’язаних із 
службовими відрядженнями. До числа яких належать: добові за час перебуван-
ня у відрядженні, вартість проїзду до місця призначення і назад та витрати по 
найму жилого приміщення в порядку і розмірах, встановлених законодавством;

– за переведення на роботу в іншу місцевість (ст. 120 КЗпП), які включають 
такі різновиди: вартість проїзду працівника і членів його сім’ї; витрати з переве-
зення майна; добові за час перебування в дорозі; одноразова допомога на самого 
працівника і на кожного члена сім’ї, який переїжджає; заробітна плата за дні 
збору в дорогу і влаштування на новому місці проживання, але не більше шести 
днів, а також за час перебування в дорозі;

– за роз’їзний (пересувний) характер робіт. 
Роз’їзний характер роботи передбачає виконання робіт, пов’язаних з обслу-

говуванням об’єктів у межах закріплених за працівниками дільниць. Під пе-
ресувним характером робіт розуміють необхідність частої передислокації або 
відірваність від місця постійного проживання;

– за роботи, що постійно проводяться в дорозі. Під такою роботою розуміється 
труд осіб, які прийняті на роботу з такою умовою, зокрема водіїв автомобілів, 
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щодо яких заздалегідь невідомо, куди вони можуть бути направлені для вико-
нання роботи, зумовленої трудовим договором [14].

– за вахтовий метод організації робіт [15]. Вітчизняне трудове законодавство, 
як і в разі з компенсаціями, не містить легальної дефініції вахтового методу 
роботи, зазначаючи лише підстави його запровадження: територіальну (при 
значному віддаленні виробничих об’єктів (дільниць) від місця знаходження 
підприємства. Пункт 1.3 Основних положень) та темпоральну (на поїздку від 
місця знаходження підприємства до місця роботи і в зворотному напрямку пра-
цівникам треба щодня затрачувати понад три години. Пункт 1.4 Основних поло-
жень). Водночас п. 1.1 Тимчасового положення і п. 1.2 Положення додають ще 
одну імперативну підставу вахтового методу роботи – виробничу, яка полягає в 
неможливості щоденної доставки працівників до місця роботи і назад. 

Попри схожість вахтового методу роботи із службовими відрядженнями за 
змістом компенсацій (витрати за проїзд, організацію проживання, надбавки за 
вахтовий метод роботи, які збігаються за змістом із добовими при службовому від-
рядженні) наявні і значні розходження пов’язані з особливостями застосування 
вахтового методу, з більш складними умовами організації роботи та побуту і, як 
наслідок, з умовами обчислення робочого часу та часу відпочинку. Наведене зумо-
влює віднесення виплат за вахтовий метод роботи до окремого виду компенсацій;

– антарктичне польове забезпечення.
Спільною ознакою для таких видів виступає здійснення трудових функцій 

поза межами населеного пункту, в якому знаходиться підприємство працюючого.
На наш погляд, поширене в науці [16] і нормативних актах [17] розуміння 

іншої місцевості як іншого населеного пункту потребує суттєвої корекції. Ми 
пропонуємо визначення іншої місцевості як території, що знаходиться поза ме-
жами населеного пункту, де розташовано підприємство працюючого. Дана пози-
ція зумовлена таким. Відносно таких видів, як роз’їзний (пересувний) характер 
робіт, роботи, що постійно проводяться в дорозі, роботи, що виконується в по-
льових умовах, визначення “іншої місцевості” як іншого населеного пункту є не 
зовсім коректним, оскільки доволі часто така робота пов’язана з направленням 
на роботу не в один, а в декілька населених пунктів. За таких умов розуміння 
іншої місцевості як іншого населеного пункту втрачає свою логічність і завер-
шеність. Аналогічним чином вирішується питання про антарктичне польове за-
безпечення, де вживання терміна “населений пункт” не може бути застосовано 
взагалі [18]. Земельне законодавство відносить питання визначення меж міст, 
сіл і селищ до компетенції Верховної Ради України, органів місцевого самов-
рядування (ст.ст. 6-8 Земельного кодексу України) [19]. Щодо Антарктиди, де 
розташовано полярну станцію “Академік Вернадський”, на неї цілком очевидно 
не поширюється державний суверенітет України, а діє спеціальний міжнарод-
ний правовий режим. 

До другої групи належать такі види компенсацій: 
– за використання особистого транспорту у службових цілях (ст. 18 Закону 

“Про державну виконавчу службу”; ст. 20 Закону “Про захист рослин”; ст. 34 
Закону “Про ветеринарну медицину”);
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– з відшкодування витрат по проїзду в маршрутному транспорті у зв’язку з ви-
конанням працівниками бюджетних установ і організацій службових обов’язків 
[20]. 

Попри функціональну схожість наведених компенсаційних виплат (пересу-
вання за виробничою потребою в межах населеного пункту) їх слід відрізняти 
як за засобом пересування (у першому разі працівник користується власним 
майном, а в другому – укладає угоду перевезення з перевізником), так і за ме-
ханізмом відшкодування зазнаних витрат;

– при підвищенні кваліфікації. Попри те, що під час підвищення кваліфікації 
працівник не виконує трудової функції, але з огляду як на функціональну спря-
мованість такого навчання, на обов’язок працівника підвищувати свою кваліфі-
кацію, так і обов’язок роботодавця забезпечити умови для такої освіти, доціль-
ним є віднести витрати, які зазнав працівник при підвищенні кваліфікації, саме 
до компенсаційних [21]. Нормативно такий вид компенсацій передбачено Поста-
новою Кабінету Міністрів України “Про гарантії і компенсації для працівників, 
які направляються для підвищення кваліфікації, підготовки, перепідготовки, 
навчання інших професій з відривом від виробництва”, яка встановлює, що для 
працівників, які направляються для підвищення кваліфікації, підготовки, пере-
підготовки і навчання інших професій з відривом від виробництва, передбачені 
такі компенсаційні витрати: оплата вартості проїзду працівника до місця нав-
чання і назад; виплата добових за кожний день перебування в дорозі у розмірі, 
встановленому законодавством для службових відряджень [22];

– за витрати, викликані використанням інструментів (ст. 125 КЗпП). 
Відповідно до п. 4 ст. 29 КЗпП, роботодавець зобов’язаний забезпечити пра-

цівника необхідними для роботи засобами. Разом з тим у виробничих умовах 
подекуди виникає ситуація, пов’язана з нестачею інструментів, яка може при-
звести до простою, що, у свою чергу, тягне негативні наслідки вже для само-
го працюючого (ст. 113 КЗпП). З метою захисту прав працівника до Кодексу 
законів про працю включена ст. 125, що закріплює право працівників на ком-
пенсацію за зношування інструментів, що використовуються ними для потреб 
підприємства; 

– за невидачу засобів індивідуального захисту (ст. 164 КЗпП) та лікуваль-
но-профілактичного харчування (ст. 9 Закону України “Про охорону праці”). 
Відповідно до ст. 153 КЗпП, на роботодавця покладається обов’язок створювати 
безпечні й нешкідливі умови праці працівників.

Разом з тим сучасний стан впровадження безпечних технологій у промисло-
вості не дозволяє повної реалізації цього правового припису. Тому КЗпП у 
ст.ст. 163-167 передбачив у тому числі забезпечення працівників засобами  
індивідуального захисту та лікувально-профілактичного харчування. Цілком 
вірним, на наш погляд, є позиція законодавця, який не передбачив заміну на-
дання лікувально-профілактичних засобів можливістю їх компенсації (окрім 
випадку, передбаченого ст. 9 Закону “Про охорону праці”, де встановлене право 
працівників, зайнятих на роботах, що мають роз’їзний характер, на отримання 
за умов виконання робіт з шкідливими або важкими умовами труда грошової 
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компенсації замість отримання харчування або молока), що в умовах вітчизня-
ної нерозвинутої культури охорони праці та низької оплати праці доволі часто 
могло призводити до недотримання безпеки здоров’я на виробництві.

Тому, виходячи з такої логіки, вкрай нерозважливим з боку законодавця є 
положення ст. 164 КЗпП про те, що коли роботодавець не виконав обов’язок із 
забезпечення їх спеціальним одягом і спеціальним взуттям, виникає право на 
компенсацію витрат на самостійне придбання таких засобів індивідуального за-
хисту. На наш погляд, забезпечення спеціальними одягом та взуттям має стати 
абсолютним обов’язком роботодавця, недотримання якого має тягнути юридич-
ну відповідальність. 

Підсумовуючи аналіз компенсацій у трудовому праві України, слід наголо-
сити на нагальній необхідності удосконалення чинного трудового законодавства 
в напрямі закріплення легальної дефініції компенсацій, а також встановлення 
чітких критеріїв віднесення виплат до компенсаційних. 
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Українська держава визнає одним із пріоритетних напрямів своєї соціальної 
політики правовий та соціальний захист інвалідів, у тому числі дітей-інвалідів. 
Всі діти з обмеженими можливостями повинні бути включені в соціально-куль-
турні процеси і зв’язки з іншими дітьми ′ не інвалідами.
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