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Премія 
як грошове заохочення працівників

Головною силою, що спонукає
людину займатись трудовою діяльні-
стю, є потреба в одержанні матеріаль-
них коштів для задоволення своїх
інтересів. Усвідомлена потреба пере-
творюється у свідому мету, що і визна-
чає поведінку працівника, його трудо-
ву активність [1]. Заробітна плата є
основним джерелом підвищення доб-
робуту працівників, а з іншої сторони –
важливим важелем матеріального
стимулювання росту й удосконалення
суспільного виробництва. Щоб вироб-
ництво безперервно розбудовувалось,
удосконалювалось, постійно підвищу-
валась продуктивність праці, необхід-
но створювати матеріальну заінтере-
сованість працівників у результатах
своєї праці [2, с. 103]. У тому числі, це
необхідно робити за допомогою вста-
новлення на законодавчому рівні різ-
них видів грошових заохочень, що
існують окремо від основної заробіт-
ної плати.

В останній час, в науковій літера-
турі дослідженню окремих аспектів
системи та видів заохочень приділяли

увагу такі науковці, як Н. Б. Болотіна,
В. Я. Гоц, І. В. Зуб, М. І. Іншин, В. В. Ла-
зор, А. Р. Мацюк, П. Д. Пилипенко,
В. Г. Ротань, Г. І. Чанишева, Н. М. Хуто-
рян та ін. Окремі питання правового
регулювання премій були предметом
наукових статей С. В. Венедіктова,
Г. А. Капліної, К. Є. Машкова, Я. В. Сі-
мутіної. Проте розвиток ринкових
відносин обумовлює по-новому пере-
глянути систему та види премій.

Мета цієї статті полягає у дослі-
дженні дефініції терміна премія, про-
веденні порівняльного аналізу між
преміями та винагородами за підсум-
ками роботи працівника, доплатами й
надбавками, а також дослідженні від-
мінностей між преміями, обумовле-
ними й не обумовленими системою
оплати праці, у розробленні пропози-
ції з удосконалення чинного законо-
давства щодо правового регулювання
премій.

В умовах заохочення повинні
виступати як мотиваційний чинник,
бути спрямованими на досягнення
високих результатів праці, а не бути
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тільки відображенням бездоганного
дотримання працівником дисциплі-
ни праці, або наявністю у нього 
таких заслуг, як тривалий стаж на під-
приємстві, сумлінну працю тощо.
Однією з умов структури ефективної
системи матеріального стимулювання
працівників є встановлення заробіт-
ної плати на рівні не нижче вартості
відтворення робочої сили. Розмір
заробітної плати має покривати обсяг
фінансових коштів, необхідних пра-
цівникам для відновлення витрачених
ними на роботу енергетичних (фізич-
них, інтелектуальних тощо) ресурсів.
Якщо обсяг таких засобів недостатній
для відновлення витрачених ними
ресурсів і на загальну підтримку свого
індивідуального життя, то у працівни-
ка буде спостерігатися незадоволе-
ність і негатив стосовно роботи, що
неминуче позначиться на результатах
його праці [3, с. 41]. У цей час, відзна-
чає І. Железнова, однією з тенденцій у
системі матеріального стимулювання
є перехід від оплати відпрацьованого
часу працівників до оплати результа-
тів праці за допомогою різних заохо-
чувальних виплат. Система заохочень
на деяких підприємствах, заснована
на безпосередньому зв’язку величини
доходів з особистим внеском праців-
ника, його компетентністю, сумлінні-
стю, але тим самим знижується у при-
пустимих межах частка постійного
доходу. Отже, зростає її змінна части-
на, що залежить від індивідуальних
результатів роботи кожного праців-
ника й загального фінансового стану
підприємства.

Однак упровадження такої систе-
ми оплати праці сполучене з вирішен-
ням проблем щодо внеску конкретного
працівника в досягнення яких-небудь
внутрішніх показників підприємства
виглядає сумнівним, адже у такому
разі межа між інститутом заробітної
плати і системою грошових заохо-
чень за сумлінну працю стає дуже
примарною. Крім цього, необхідно
завчасно визначити: досягнення яких

цілей працівниками буде стимулювати
керівництво підприємства. Вихід з та-
кої ситуації І. Железнова пропонує у
такому. Наприклад, якщо роботодав-
цю важливо збільшити обсяг прода-
жів, має сенс збільшити розмір змін-
ної частини заробітної плати праців-
никам-менеджерам з продажу і змен-
шити їхню фіксовану заробітну
плату, стимулюючи їх таким чином до
більш активного пошуку клієнтів 
і збереженню існуючої клієнтської
бази [3, с. 42].

Наразі існує достатня кількість
підвидів грошових заохочень. Ще за
часів радянської влади були поширені
виплати на харчування, стандартни-
ми були такі пільги, як безкоштовні
путівки у Будинки відпочинку й сана-
торії. У цей історичний період багато
українських підприємств практично
не приділяли увагу своїм працівникам,
не намагались зберігати кваліфіковані
кадри, вважаючи, що незамінних спе-
ціалістів немає. На жаль, багато під-
приємств найчастіше як мотив вико-
ристовували страх – працівникам по-
грожували зниженням заробітних плат
або звільненням. В іноземних компа-
ніях таке неприйнятно.

У теорії трудового права й досі
тривають сперечання щодо віднесен-
ня одного з такого виду грошового
заохочення, як премія до інституту
заробітної плати. Так, Л. Д. Ухова на-
голошує на недоцільності віднесення
до заохочень премій у разі ювілейних
дат, свят (наприклад, до Нового року,
до 23 Лютого, 8 Березня, 9 Травня
тощо) [4, с. 231]. Правова природа
таких премій, на її думку, залежить від
ступеня регламентації підстав премі-
ювання локальними актами підприєм-
ства. Проте сьогодні є досить пошире-
ним, коли на локальному рівні такі
виплати лише поверхнево регламен-
туються – роботодавець чітко не за-
кріпив перелік працівників, які мо-
жуть претендувати на зазначене гро-
шове заохочення, не визначив кон-
кретні суми та умови для виплати.
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У такому разі виникає логічне запи-
тання: чи мають працівники право
вимагати виплатити їм зазначеного
грошового заохочення. З розуміння
та бажання працівника, було б безпо-
милковим надати йому таку можли-
вість. Проте вважаємо, що недостат-
ньо простого згадування про премію
до ювілею, до святкової дати, адже
необхідна чітка регламентація премі-
альних виплат, виплачуваних як захід
грошового заохочення. Вбачається,
що зробити це необхідно на законо-
давчому рівні, наприклад, у Кодексі
законів про працю України (далі –
КЗпП України), закріпивши такі ви-
плати. Наслідками таких дій буде вирі-
шення проблемних питань, пов’язаних
з розмежуванням премій, обумовле-
них системами оплати праці і премій,
які ними не обумовлені.

Як було відзначено, премії, не обу-
мовлені системою оплати праці, мають
характер разового грошового заохо-
чення. В такому разі коло працівни-
ків, умови їх преміювання, розміри
премій заздалегідь не встановлюють-
ся і виплачуються, як правило, на під-
ставі трудового досягнення праців-
ника. Враховуючи характерні риси
такого виду премій, можна відмітити,
що працівник не має права вимагати
виплати цього виду грошового заохо-
чення.

Встановлення чітких правових
критеріїв розмежування премій у
системі оплати праці і грошових за-
охочень має суттєве практичне зна-
чення для правозастосовної практики
локального нормотворення й індиві-
дуального регулювання.

Л. Д. Ухова пропонує в рамках ши-
рокого поняття «преміювання» роз-
різняти преміювання як один зі спо-
собів виплати додаткової винагороди
за працю та преміювання, як спосіб
матеріального заохочення працівни-
ків, які відзначилися, що здійснюється
поза виплатою основної й додаткової
винагороди за працю. Вона відзначає,
що в першому випадку має факт пре-

міювання у формі преміальної систе-
ми (основної і додаткової) оплати
праці, що є засобом виробництва
регулярних додаткових виплат пра-
цівникам понад їхній основний (пого-
динний або відрядний) заробіток за 
ту ж саму роботу з метою грошового
заохочення досягнутих успіхів і сти-
мулювання подальшої високоефек-
тивної праці [5, с. 161]. Працівник при
виконанні умов преміювання, у тому
числі за відсутності порушень тру-
дової дисципліни або виробничого
браку у розрахунковому періоді, має
право вимагати з роботодавця випла-
ти в повному обсязі належної йому
премії, так само, як і всі обумовлені
системою оплати праці надбавки та
інші стимулюючі виплати, а робото-
давець зобов’язаний задовольнити
вимоги працівника.

Якщо розглядати преміювання в
аспекті грошового заохочення – 
це право, а не обов’язок роботодавця,
і працівник, у свою чергу, як видно зі
змісту ч. 2 ст. 97 КЗпП України, має
право отримати такий вид заохочення
лише в тому разі, якщо роботодавець
самостійно шляхом закріплення в
локальних нормативних актах підпри-
ємства встановлює види, розміри,
умови й порядок преміювання праців-
ників без обмеження в централізова-
ному порядку максимальних розмірів.

Премія є формою відзначення
окремого працівника або всього ко-
лективу підприємства в цілому на
основі загального оцінювання праці за
трудові заслуги, а не за виконання за-
здалегідь установлених виробничих
показників (якісних або кількісних).
Умовами преміювання, як правило, є
наявність особливих випадків, сумлін-
не виконання трудових обов’язків і
відсутність порушень трудової дисцип-
ліни. Коло працівників, що заохочу-
ються, не визначається яким-небудь
переліком професій і посад або най-
менуваннями робіт. На підтвердження
такої нашої думки, можна навести
тезу А. Д. Зайкіна, який відзначає,

330

Публічне право № 4 (8) (2012)



що значення цієї винагороди полягає
в тому, що воно підсилює особисту
матеріальну заінтересованість кожно-
го працівника в досягненні найвищих
кінцевих економічних результатів ро-
боти всього колективу підприємства,
а також у підвищенні ефективності
виробництва. Крім того, воно спря-
моване на боротьбу із плинністю
кадрів і взагалі на закріплення кадрів
на підприємстві. Також можливий
зв’язок виплати такої винагороди з
відношенням працівника до його тру-
дових обов’язків, з дисциплінованістю.
Тим самим винагорода за річними
підсумками роботи підприємства
сприяє зразковому виконанню кожним
працівником його трудових функцій
[6, с. 24].

Наукові думки щодо віднесення
річної винагороди до системи заробіт-
ної плати чи до грошового заохочен-
ня дуже різняться. Так, Н. М. Саликова
вважає, що така винагорода є особли-
вим видом матеріального заохочення
працівників, виплачувана понад за-
робітну плату відповідно до систем
оплати праці [7, с. 304]. Натомість,
П. Б. Цехмистер стверджує про від-
сутність сумнівів у необхідності вклю-
чення цих виплат до складу заробітної
плати. Гарантованість виплати у разі
досягнення встановлених показників,
заздалегідь певний розмір винагороди
й інші ознаки заробітної плати цілком
застосовні до досліджуваної винаго-
роди за підсумками річної роботи.
Вчений відзначає, що реально мова
повинна йти про особливий варіант
преміювання, незважаючи на те, що
в науці трудового права багато фа-
хівців премії й розглянуту винагоро-
ду розрізняють за своїм змістом 
[8, с. 190].

Під час виплати винагороди вра-
ховуються різні якісні показники тру-
дового процесу: відсутність браку, іні-
ціативність, активність працівника,
ощадлива витрата сировини й матері-
алів, творчий підхід і застосування в
роботі сучасних форм і методів орга-

нізації праці. При цьому всі ці по-
казники, як правило, не піддаються
точному визначенню й не розкрива-
ються в локальних актах підприєм-
ства, оскільки при встановленні вели-
чини винагороди неминучі елемен-
ти суб’єктивізму, що зближають цю
виплату із преміями, не обумовлени-
ми системами оплати праці. Деякі до-
слідники все-таки проводили межу між
преміями й винагородами за підсумка-
ми роботи за рік.Так, С. С. Карінський
підкреслював, що різні не тільки най-
ближчі цілі, переслідувані щорічною
винагородою й усіма видами премій,
але неоднакові також і використову-
вані при цьому засоби й сам порядок
їх реалізації [9, с. 48].

Для характеристики таких відмін-
ностей основне значення має порів-
няльний аналіз підстав, що тягнуть
виникнення у працівників права вима-
гати грошову винагороду, а керівни-
цтва підприємства – відповідного
обов’язку виплатити її. Право праців-
ника на одержання щорічного грошо-
вого заохочення залежить від:

– сумлінного виконання трудових
обов’язків, регулярного внесення (про-
тягом певного проміжку часу) істот-
ного особистого трудового внеску в
загальні результати виробничої діяль-
ності всього колективу підприємства
(що є основою для створення на під-
приємстві прибутку, за рахунок якого
й виплачується заохочення за річні
підсумки роботи працівників). При
преміюванні враховуються підсумки
виробничої діяльності кожного окре-
мого працівника, колективу виробни-
чої ділянки або складеної частини під-
приємства;

– наявності певного безперервно-
го стажу роботи працівника на під-
приємстві. Цей фактор не підлягає
обов’язковому обліку при премію-
ванні.

Отже, наявність відмінностей і
єдиних рис премій і винагороди за під-
сумками роботи можна роз’яснити так:
винагороді притаманні риси премій,
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оскільки чи будуть елементи останніх
включені до складу винагороди –
вирішується безпосередньо на підста-
ві локальних актів підприємства. Тому
впровадження грошових винагород 
за підсумками роботи підприємства 
за рік видається нестабільним, рухли-
вим, а її правова природа трансфор-
мується.

Практика локального регулюван-
ня розробила основні правила реалі-
зації такого підвиду грошового заохо-
чення. Як було вище зазначено,
головною умовою отримання права
на одержання винагороди є робота на
підприємстві протягом усього кален-
дарного року, за підсумками якого про-
водиться таке заохочення. Така прак-
тика цілком обґрунтована, оскільки
успіхи в праці обумовлюються, в
першу чергу, не стажем, а результата-
ми праці. При цьому показник резуль-
тативності за окремий період у кален-
дарному році навіть у працівників,
тривалість роботи яких становить
менше року, може бути вищими по-
рівняно з тими, хто працює на під-
приємстві тривалий час, проте загаль-
на результативність – вище. Облік
результатів праці працівника при
виплаті грошового заохочення вира-
жається також у тому, що при виплаті
може враховуватися перелік дисцип-
лінарних провин, що дають робото-
давцю право зменшити розмір гро-
шового заохочення або повністю по-
збавити працівника права на нього.
Проте відсутність стягнень також
можуть бути передбачені як підстави
для додаткового підвищення розміру
грошового заохочення працівникам
за трудові досягнення [10, с. 316]. Не-
обхідно відзначити, що рік – це всього
лише найбільш практична розрахун-
кова величина, час, після завершення
якого підводять підсумки діяльності
підприємства і відповідно враховуєть-
ся трудовий внесок кожного окремо-
го працівника [11, с. 41].

На практиці не виключені випадки,
коли в локальних актах підприємства

може закріплюватися стаж безперерв-
ної роботи в більшому розмірі, напри-
клад, два роки й більше. З цієї ситуації
ще А. Д. Зайкін відзначав, що таке
положення представляється непра-
вильним, оскільки це навряд чи буде
сприяти посиленню особистої заці-
кавленості працівників у досягненні
найвищих загальних результатів колек-
тиву в цілому [6, с. 33]. Це ще раз наго-
лошує на необхідності у встановленні
законодавчих правил виплати такого
підвиду грошових заохочень.

Необхідно також відзначити, що
премії, доплати й надбавки відіграють
роль стимулюючого характеру, інші
стимулюючі виплати являють собою
різні за змістом категорії. Премії ви-
плачуються в одному випадку, а до-
плати й надбавки – в іншому. На нашу
думку, відмінність слід шукати, насам-
перед, у тій меті, з якою встанов-
люється та чи інша виплата. Також
виплата премії залежить повністю від
працівника, від його старань. Надбав-
ка й доплата містять в собі стиму-
люючу й компенсаційні складові і, як
правило, встановлюються на трива-
лий період. Умови їх виплати не зале-
жать повністю від працівника і його
поведінки.

Позитивним моментом удоскона-
лення виплат грошових заохочень
працівників є чітке визначення на
законодавчому рівні одержання пра-
цівником будь-яких видів (підвидів)
заохочень за його трудові досягнення
в передбачених строках та випадках.
При цьому, на нашу думку, виплати
таких заохочень доречно визначити:
1) під час звільнення працівника, за-
кріпивши це правило у ст. 47 КЗпП
України, яка регламентує обов’язок
власника або уповноваженого ним
органу провести розрахунок з праців-
ником. Оскільки в розрахунки входять
грошові компенсації за невикористані
щорічні відпустки, соціальна допомо-
га тощо, доречно чітко визначити в 
ст. 47 КЗпП України й інші види таких
розрахунків, зокрема необхідно до
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них віднести й заохочення за трудові
досягнення; 2) перед початком будь-
яких видів відпусток та після тимчасо-
вої непрацездатності працівника:
доцільно передбачити у ч. 4 ст. 21
Закону України «Про відпустки» від
15.11.1996 р. № 504/96-ВР можливість
отримання належних заохочувальних
виплат.

На підставі викладеного, вважа-
ємо, що премія є особливим видом
грошового заохочення за трудові

досягнення. При цьому враховуючи
те, що їй властива приналежність до
інституту заробітної плати, вона може
бути обумовлена індивідуальним тру-
довим договором (контрактом) та
мати постійний характер. Премія на-
буває ознаки грошового заохочення
за трудові досягнення, коли вона має
разовий характер, а означене буде
напряму передбачено в локальному
нормативно-правовому акті підпри-
ємства.
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Коритцев Г. І. Премія як грошове заохочення працівників
У статті досліджується дефініція терміна премія, проводиться порівняльний

аналіз премії з винагородами за підсумками роботи працівника, доплатами й 
надбавками, досліджується відмінність між преміями, обумовленими й не обумов-
леними системою оплати праці, робляться пропозиції вдосконалити чинне законо-
давство щодо гарантії отримання грошових заохочень.

Ключові слова: працівник, заохочення, праця, матеріальний стимул, премія.
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Коритцев Г. И. Премия как денежное поощрение работников
В статье исследуется дефиниция термина премия, проводится сравнительный

анализ премии с вознаграждениями по итогам работы работника, доплатами и
надбавками, исследуется отличие между премиями, обусловленными и не обуслов-
ленными системой оплаты труда, делаются предложения усовершенствовать
действующее законодательство относительно гарантии получения денежных
поощрений.

Ключевые слова: работник, поощрение, работа, материальный стимул, премия.

Koritcev G. Bonus as money encouragement of workers
In the article definician of term is probed bonus, the comparative analysis of bonus

is conducted with rewards on results work of worker, by additional charges and raises, a
difference is probed between bonuses conditioned and not conditioned the system of
payment of labour, suggestions are done to perfect a current legislation in relation to the
guarantee of receipt of money encouragements.

Key words: worker, encouragement, work, wage incentive, bonus.


