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The better the question. The better the answer�.У вас є запитання? У нас є відповідь.
Вирішуючи складні завдання бізнесу, ми змінюємо світ на краще.

Яка економічна та
демографічна ситуація
склалася в Україні?
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Україна: економічний огляд - 2016

Інфляція

ВВП

NB! Інформація щодо макроекономічних показників в Україні у 2016 році є суперечливою і різниться в залежності від джерел. Також,
при аналізі даних варто враховувати той факт, що інформація щодо Автономної Республіки Крим, Донецької та Луганської областей

України може бути неповною, неактуальною або взагалі відсутньою.
Джерела: 1. Державна служба статистики України, квітень – липень 2016 року, 2. Національний банк України, липень 2016 року, 3. The World Bank, Doing Business, 2016

7.9%

1.3%

Зростання
рейтингу ведення

бізнесу серед
країн світу

+4
позиції

Тенденції на ринку праці в Україні за 1 півріччя 2016 року

2 кв. 2016 до 2 кв. 2015

Обсяг
промислового
виробництва

2%

1 півріччя 2016 до 1 півріччя 2015

липень 2016 – липень 2015

Індекс
капітальних
інвестицій

0.7%

1 кв. 2016 до 1 кв. 2015
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Україна: демографічна ситуація - 2016

NB! Інформація щодо макроекономічних показників в Україні у 2015 році є суперечливою і різниться в залежності від джерел. Також,
при аналізі даних варто враховувати той факт, що інформація щодо Автономної Республіки Крим, Донецької та Луганської областей

України може бути неповною, неактуальною або взагалі відсутньою.
Джерела: 1. Державна служба статистики України, EY, Експрес-огляд змін кадрових політик і практик, 4 квартал 2015

Висока плинність
кадрів

18%

Високий рівень
безробіття

10.3%

Населення України
(млн. чоловік)

42.7

Висока частка
населення пенсійного

віку

15.9%

Тенденції на ринку праці в Україні за 1 півріччя 2016 року



The better the question. The better the answer�.У вас є запитання? У нас є відповідь.
Вирішуючи складні завдання бізнесу, ми змінюємо світ на краще.

Яка ситуація склалася на
ринку праці в Україні?
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EY Огляди

Щоквартальні експрес-огляди змін кадрових політик і практик

Щорічні огляди заробітних плат та компенсацій

2 квартал 2016

► Загальний ринок

► Ключові роботодавці

► Автозаправні станції

► Авто

► Телеком

► Торгівля

► Страхування

► Банки

► Неприбуткові організації

► Агрохолдинги

► Побутові товари (FMCG)

► Агрохімія

► Фарма та інші

► Промисловість

► IT

► Телевізійний сектор

>200
компаній
з різних
галузей

Тенденції на ринку праці в Україні за 1 півріччя 2016 року

1 квартал 2016

компаній
з різних
галузей

159

Додатковий
зарплатний
огляд - 2016

компанії
з різних
галузей

153
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Основні тенденції на ринку праці
у першому півріччі 2016 року

Деномінують заробітні плати в гривні

Підвищили заробітні плати у 1 півріччі 2016

Зменшили кількість персоналу у 1 півріччі 2016
на 4% в цілому по компанії

Впроваджують заходи для мотивації персоналу
У 1 півріччі 2016 року

на 14% серед компаній, що деномінують заробітні плати в гривні

Джерело: EY, Експрес-огляд змін кадрових політик і практик, 2 квартал 2016

для всіх співробітників

37% Впроваджують антикризові заходи
у першому півріччі 2016 року

Тенденції на ринку праці в Україні за 1 півріччя 2016 року

74%

75%

26%

79%
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Плани компаній на друге півріччя 2016 року

38% 27%
компаній компаній компаній

51 %

Планують підвищити
заробітні плати

(у гривнях)
Запланували

продовжувати
заохочувальні заходи

Планують збільшити
кількість персоналу

на 10% на 5%

Джерело: EY,  Експрес-огляд змін кадрових політик і практик, 2 квартал 2016

Тенденції на ринку праці в Україні за 1 півріччя 2016 року
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Впроваджують антикризові
заходи у 2016 році

Впровадження антикризових заходів

Оптимізація чисельності персоналу

Призупинення набору нових співробітників

Оптимізація тренінгових витрат

Обмеження витрат на проведення
корпоративних заходів

50%

30%
32%

27%

50%

30%
33%

45%

Характер антикризових заходів

37%
компаній

Джерело: EY,  Експрес-огляд змін кадрових політик і практик, 2 квартал 2016

Ф
А
К
Т

П
Л
А
Н

у першому
півріччі

2016 року

У другому
півріччі

2016 року

Тенденції на ринку праці в Україні за 1 півріччя 2016 року
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Впроваджують заходи для
мотивації у 2016 році

Впровадження заходів для мотивації
персоналу

Додаткове підвищення заробітних плат
(окрім планового)

Проведення командоутворюючих заходів

Перегляд системи преміювання

Одноразові виплати

64%

33%
36%

18%

68%

28%
29%

17%

Характер заохочувальних заходів

75%
компаній

Джерело: EY,  Експрес-огляд змін кадрових політик і практик, 2 квартал 2016

Ф
А
К
Т

П
Л
А
Н

у  першому
півріччі

2016 року

у  другому
півріччі

2016 року

Тенденції на ринку праці в Україні за 1 півріччя 2016 року



The better the question. The better the answer�.У вас є запитання? У нас є відповідь.
Вирішуючи складні завдання бізнесу, ми змінюємо світ на краще.

Які політики щодо валюти
деномінування заробітних
плат?
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Валюта деномінування заробітних плат

В гривні для всіх співробітників
79%

16%

5%

У валюті тільки для керівництва

У валюті для всіх співробітників

компаній

компаній

компаній

Джерело: EY,  Експрес-огляд змін кадрових політик і практик, 2 квартал 2016

Тенденції на ринку праці в Україні за 1 півріччя 2016 року



The better the question. The better the answer�.У вас є запитання? У нас є відповідь.
Вирішуючи складні завдання бізнесу, ми змінюємо світ на краще.

Як щодо підвищення
заробітних плат?
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Фактичні та заплановані зміни заробітних
плат

Фактичні зміни у першому півріччі 2016
року

провели підвищення заробітних плат
у першому півріччі 2016 року

запланували підвищення
заробітних плат на друге півріччя

Заплановані зміни на друге півріччя 2016
року

62%
компаній

38%
компаній

Заробітні плати в гривні Заробітні плати у валюті

74%
компаній

35%
компаній

Фактичне
підвищення

14%

Заплановане
підвищення

10%
Заплановане
підвищення

10%

Джерело: EY,  Експрес-огляд змін кадрових політик і практик, 2 квартал 2016

Тенденції на ринку праці в Україні за 1 півріччя 2016 року



The better the question. The better the answer�.У вас є запитання? У нас є відповідь.
Вирішуючи складні завдання бізнесу, ми змінюємо світ на краще.

Які політики
набору / скорочення
персоналу?
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Зміна кількості співробітників

Компаній планують
не змінювати кількість
співробітників

58%

15% Компанії планують зменшити
кількість співробітників
на 9% (медіана)

Компанії планують збільшити
кількість співробітників
на 5% (медіана)

27%

47%Компанії не змінювали
кількість співробітників

26%Компанії зменшили
кількість співробітників
на 4% (медіана)

27%Компанії збільшили
кількість співробітників
на 5% (медіана)

Заплановані зміни на друге півріччя 2016 рокуФактичні зміни у першому півріччі 2016 року

Джерело: EY, Експрес-огляд змін кадрових політик і практик, 2 квартал 2016

Тенденції на ринку праці в Україні за 1 півріччя 2016 року



The better the question. The better the answer�.У вас є запитання? У нас є відповідь.
Вирішуючи складні завдання бізнесу, ми змінюємо світ на краще.

Яка регіональна специфіка
у роботі з персоналом?
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Регіони, в яких виникають труднощі у
роботі з персоналом

Високі очікування
кандидатів щодо
рівня заробітної
плати

Проблеми зі
спеціалістами
відділу продажів
та IT

Нестача
кваліфікованих
кандидатів

Небажання працювати /
низька мотивація
співробітників

Найпоширеніший характер труднощів у різних регіонах

44%

Північ та
Центр

КиївЗахід
39%

Схід

41%
Південь

% - відсоток компаній, які відчувають
труднощі у роботі з персоналом

40%

73%

Найбільш
проблемні міста

Одеса
Львів
Дніпро
Чернігів
Харків

Тенденції на ринку праці в Україні за 1 півріччя 2016 року

Джерело: EY,  Експрес-огляд змін кадрових політик і практик, 1 квартал 2016



The better the question. The better the answer�.У вас є запитання? У нас є відповідь.
Вирішуючи складні завдання бізнесу, ми змінюємо світ на краще.

Як щодо пільг?
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Зміни у пільгах

80% компаній не змінили набір
пільг у 1 півріччі 2016 року

9% компаній скоротили набір
пільг у 1 півріччі 2016 року

11% компаній розширили набір
пільг у 1 півріччі 2016 року

89% компаній не планують
змінювати набір пільг до кінця 2016 року

3% компаній планують скорочення
набору пільг до кінця 2016 року

8% компаній планують розширити
набір пільг до кінця 2016 року

Фактичні зміни (1 півріччя 2016 року) Заплановані зміни (до кінця 2016 року)

Джерело: EY, Експрес-огляд змін кадрових політик і практик, 2 квартал 2016

Тенденції на ринку праці в Україні за 1 півріччя 2016 року



Прагни знати більше!

Ми завжди раді відповісти на Ваші
запитання!
Ваш People Advisory Services (PAS)

+380 (44) 499-33-44

Salary.Survey@ua.ey.com



EY | Assurance | Tax | Transactions | Advisory

Інформація про компанію EY
EY є міжнародним лідером із аудиту, оподаткування, супроводу угод і
консультування. Наші знання та якість послуг, які ми надаємо, сприяють
зміцненню довіри і впевненості на ринках різних країн у всьому світі. Ми
формуємо команду видатних лідерів, під чиїм управлінням наш колектив
виконує взяті на себе зобов'язання. Таким чином, ми робимо суттєвий внесок у
поліпшення ділового середовища в інтересах наших співробітників, клієнтів і
суспільства в цілому.

Ми взаємодіємо з компаніями з країн СНД, допомагаючи їм у досягненні
бізнес-цілей. У 20 офісах нашої фірми (у Москві, Санкт-Петербурзі,
Новосибірську, Єкатеринбурзі, Казані, Краснодарі, Тольятті, Владивостоці,
Южно-Сахалінську, Алмати, Астані, Атирау, Бішкеку, Баку, Києві, Донецьку,
Ташкенті, Тбілісі, Єревані та Мінську) працюють 4600 фахівців.

Назва EY відноситься до глобальної організації та може відноситися до однієї
чи декількох компаній, що входять до складу Ernst & Young Global Limited,
кожна з яких є окремою юридичною особою. Ernst & Young Global Limited –
юридична особа, створена відповідно до законодавства Великобританії, - є
компанією, що обмежена відповідальністю її учасників, і не надає послуг
клієнтам. Дізнайтеся більше на сайті: ey.com.

Інформація, що міститься в цій публікації, призначена лише для загального
ознайомлення і не може розглядатися як професійні рекомендації у сфері
бухгалтерської звітності, оподаткування чи інших галузях. Із будь-яких
конкретних питань слід звертатися до фахівця відповідного напрямку.

© 2016 ТОВ «Ернст енд Янг»
Усі права захищені.


