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EY Огляди заробітних плат та компенсацій 

Спеціальні дослідження 
(співробітники відділу продажів, 
ключові роботодавці, CEO 
тощо) 
 

Більше 20 зустрічей 
галузевих HR клубів 
щорічно 
 

>200 
компаній- 
учасниць 

Серед них: 

>15 
галузей 

великі міжнародні та 
українські компанії з 

Регулярний моніторинг змін на ринку 

праці (експрес- та бліц-огляди) 

>4000 
посад представлено в 
оглядах 

>10 
країн 

Азербайджан 

Білорусь 

Болгарія 

Вірменія 

Грузія 

Казахстан 

Киргизстан 

Молдова 

Росія 

Україна 

https://thenounproject.com/term/earth/52997
http://www.google.com.ua/url?sa=i&rct=j&q=&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiB8tnMn-jKAhXCKJoKHTeHAc4QjRwIBw&url=https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B3_%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8&psig=AFQjCNG524Dar0Z7kyvtIjBIPRpltUWtGQ&ust=1455023643438764
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EY Огляди 2015 

Бліц-огляд та щоквартальні експрес-огляди змін кадрових політик і практик 

Щорічні огляди заробітних плат та компенсацій 

1 квартал 2015 2 квартал 2015 3 квартал 2015 4 квартал 2015 

компаній з 

різних галузей 

щоквартально 

130-150 

► 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 

Бліц огляд щодо 
дій компаній у 
зв’язку зі змінами у 
податковому 
законодавстві 

https://thenounproject.com/term/hierarchy/144027
https://thenounproject.com/term/key/127727
https://thenounproject.com/term/gas-pump/313369


The better the question. The better the answer.�
The better the world works.

У вас є запитання? У нас є відповідь. 
Вирішуючи складні завдання бізнесу, ми змінюємо світ на краще. 

Які основні тенденції на 
ринку праці? 
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Україна: основні тенденції на ринку праці  
у 2015 році 

Деномінують заробітні плати в гривні 

Підвищили заробітні плати у 2015 році 

Провели додаткові зміни у політиках 

нарахування заробітних плат  
для всіх своїх співробітників у зв’язку з інфляцією / девальвацією гривні 

Зменшили кількість персоналу у 2015 році 
на 9-18% в залежності від категорії персоналу 

Провели зміни у пільгах у 2015 році 
як у бік збільшення, так і у бік зменшення 

44% 

48% 

17% 

89%  

70%  

76%  
компаній 

Запровадили антикризові заходи 
у 2015 році 

на 15% серед компаній, що деномінують заробітні плати в гривні 

(крім того, 60% компаній, що деномінують заробітні плати в іноземній валюті, також підвищили заробітні плати)  

Джерело: EY, Експрес-огляд змін кадрових політик і практик, 4 квартал 2015 

для всіх співробітників 
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Україна: плани компаній на 2016 рік 

82% 31% 
компаній компаній компаній 

компаній 

11% 

33% 

Планують підвищити 
заробітні плати 

(у гривнях) 

Запланували 
продовжувати 

антикризові заходи 

Запланували зміни у 
пільгах 

Планують збільшити 
кількість персоналу 

на 13% на 5% 

Джерело: EY,  Експрес-огляд змін кадрових політик і практик, 4 квартал 2015 



The better the question. The better the answer.�
The better the world works.

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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Україна: валюта деномінування заробітних 
плат 

В гривні для всіх співробітників 

76% 

20% 

4% 

У валюті тільки для вищого керівництва 

У валюті для всіх співробітників 

компаній 

компаній 

компаній 

Джерело: EY,  Експрес-огляд змін кадрових політик і практик, 4 квартал 2015 



The better the question. The better the answer.�
The better the world works.

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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Україна: фактичні та заплановані зміни 
заробітних плат 

Фактичні зміни у 2015 році 

провели підвищення заробітних плат 

у 2015 році 

запланували підвищення 

заробітних плат на 2016 рік 

Заплановані зміни на 2016 рік 

  60% 
компаній 

  60% 
компаній 

Заробітні плати в гривні Заробітні плати у валюті 

  89% 
компаній 

  82% 
компаній 

Фактичне 
підвищення 

15% 

Заплановане 
підвищення 

13% 

Ф
а

к
т
 

П
л

а
н

 

Фактичне 
підвищення 

7% 

Заплановане 
підвищення 

9% 

Джерело: EY,  Експрес-огляд змін кадрових політик і практик, 4 квартал 2015 



The better the question. The better the answer.�
The better the world works.

У вас є запитання? У нас є відповідь. 
Вирішуючи складні завдання бізнесу, ми змінюємо світ на краще. 

Які заходи впроваджують 
компанії у зв’язку зі 
зміною податкового 
законодавства? 
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Основні зміни у податковому 
законодавстві 

Ситуація на ринку праці в Україні та країнах СНД 

2015 
Зміни податкового  

законодавства України 2016 

15 (20)% Податок на доходи 

фізичних осіб  

18%  
для всіх 

1.5% 
Військовий збір 

1.5% 

Ставка для роботодавця 

(середнє)  38% 
Ставка для 

співробітника -  3,6% Єдиний соціальний 

внесок 

Ставка для роботодавця 

(середнє)  22% 
Ставка для 

співробітника-  0% 
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Дії компаній у зв’язку зі зміною ставки 
нарахування ЄСВ роботодавцем 

85% компаній 
мають вивільнені кошти у 
зв’язку зі зниженням ставки 
нарахування ЄСВ 
роботодавцем  

71% компаній 

вже прийняли / планують 
прийняти рішення щодо 

спрямування вивільнених 
коштів 

Джерело: EY,  Бліц-огляд щодо дій компаній у зв’язку зі змінами у податковому законодавстві, лютий 2016 

- зміна грошової 
винагороди 

67% 

- спрямування коштів на  
розвиток бізнесу 32% 

- зміна негрошової 
винагороди 26% 

10% складає сума вивільнених коштів за січень 2016 
року від місячного фонду оплати праці (медіана) 

https://thenounproject.com/term/coins/305688
https://thenounproject.com/term/coins/305688
https://thenounproject.com/term/coins/305688
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Зміна грошової винагороди 

компаній спрямували / планують спрямувати вивільнені кошти на зміну грошової винагороди, 

а саме: 67% 

Додаткове 
підвищення 
зарплат в 

середньому  
на 10% 

Виплата надбавок Виплата додаткових 
премій / бонусів 

77%  11% 16% 

Джерело: EY,  Бліц-огляд щодо дій компаній у зв’язку зі змінами у податковому законодавстві, лютий 2016 

компаній компаній компаній 



15 

Зміна негрошової винагороди 

компаній спрямували / планують спрямувати вивільнені кошти на зміну негрошової винагороди, 

а саме: 26% 

Розширення пакету 
пільг 

Розширення 
програм навчання 

71% 41% 

Джерело: EY,  Бліц-огляд щодо дій компаній у зв’язку зі змінами у податковому законодавстві, лютий 2016 

компаній компаній 
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Спрямування коштів на розвиток бізнесу 

компаній спрямували / планують спрямувати вивільнені кошти на розвиток бізнесу 32% 

► рекламні кампанії 

► розробка нових продуктів 

► залучення потенційних клієнтів 

► програми підтримки лояльності 
клієнтів 

Маркетингові заходи: 

Інвестиції 

► вихід на новий ринок 

► відкриття нових функцій 

Розширення бізнесу: 

Джерело: EY,  Бліц-огляд щодо дій компаній у зв’язку зі змінами у податковому законодавстві, лютий 2016 
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Проведення комунікацій 

компаній проводять 
роз’яснення співробітникам 

щодо запланованих заходів у 
зв’язку зі змінами ЄСВ та 

ПДФО 

48% 

компаній отримали від співробітників запити щодо надання роз’яснень щодо запланованих дій 
у зв’язку зі змінами ЄСВ та ПДФО 23% 

Комунікації через 
електронну пошту 

Комунікації через 
внутрішні джерела 

компанії 

Проведення комунікацій 
після затвердження 
спрямування коштів 

Проведення живої зустрічі 

Джерело: EY,  Бліц-огляд щодо дій компаній у зв’язку зі змінами у податковому законодавстві, лютий 2016 



The better the question. The better the answer.�
The better the world works.

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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Україна: зміна кількості співробітників 

Компаній планують 

не змінювати кількість 

співробітників 
51% 

18% 
Компанії планують зменшити 

кількість співробітників  

на 5% (медіана) 

Компанії планують збільшити 

кількість співробітників  

на 8% (медіана) 
31% 

35% Компаній не змінювали 

кількість співробітників 

48% 
Компаній зменшили 

кількість співробітників  

на 11% (медіана) 

17% 
Компаній збільшили 

кількість співробітників  

на 6% (медіана) 

Заплановані зміни на 2016 рік Фактичні зміни у 2015 році 

Джерело: EY, Експрес-огляд змін кадрових політик і практик, 4 квартал 2015 
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Україна: зміна кількості співробітників за 
галузями 

Джерело: EY, Експрес-огляд змін кадрових політик і практик, 4 квартал 2015 

Страхування 

Промисловість 

у галузях: 

Банки 

ІТ 

Агрохімія 

у галузях: 
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Україна: показники плинності кадрів 

10% 10% 10% 

17% 

12% 12% 

14% 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Загальний показник плинності кадрів 

Загальний показник плинності кадрів – за галузями (медіана) 

27% 

Агро 

19% 19% 

Фарма FMCG 

13% 

Агрохімія 

10% 

Промисловість 

35% 13% 

Банки Телеком Страхування 

34% 

TV 

16% 7% 

Джерела: 1. EY, Загальногалузевий та галузеві огляди заробітних плат та компенсацій, 2015, 2. EY, Експрес-огляд змін кадрових політик і практик, 4 квартал 2015  

2015 

18% 

Торгівля 
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Україна: переїзд співробітників за кордон 

Найбільш популярні 

країни для переїзду 

Польща 

Німеччина 

Росія 

21% компаній 

13% компаній 

13% компаній 

 у 63% компаній були 

співробітники, які переїхали за кордон з 

початку 2015 року 

(самостійно та/або в рамках компанії) 

Пріорітет 

Утримання ключових співробітників 

17% 
у 2013 

% плинності кадрів 

12% 
у 2014 

18% 
у 2015 

Джерела: 1. EY, Експрес-огляд змін кадрових політик і практик, 4 квартал 2015; 2. EY, Загальногалузевий огляд заробітних плат та компенсацій, 2013-2015 

  

59%  - переїзд 

в рамках компанії 

67% - переїзд 

самостійно 

https://thenounproject.com/term/bill/32247
https://thenounproject.com/term/leaves/220871


The better the question. The better the answer.�
The better the world works.

У вас є запитання? У нас є відповідь. 
Вирішуючи складні завдання бізнесу, ми змінюємо світ на краще. 

Як щодо пріоритетів 
кадрової політики 
компаній? 
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Україна: пріоритети кадрової політики  

2 3 1 

Навчання та розвиток 
співробітників Корпоративна культура 

та залученість 
персоналу Дотримання 

трудового 
законодавства 

49% 62% 
49% 

Антикризові 
заходи 

43% 

Утримання 
співробітників 

40% 

Управління 
ефективністю 

47% 

Програми 
підготовки 

наступників 

36% 

Управління 
змінами 

38% 

Джерело: EY, Загальногалузевий огляд заробітних плат та компенсацій, 2015 

У 2014 році – 4-5 місце У 2014 році – 1 місце У 2014 році – 6 місце 

Винагорода та 
визнання 

співробітників 

36% 



The better the question. The better the answer.�
The better the world works.

У вас є запитання? У нас є відповідь. 
Вирішуючи складні завдання бізнесу, ми змінюємо світ на краще. 

Що чекає на Вас у 
2016 році? 
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Що чекає на Вас у 2016 році? 

Багато нових оглядів 

Бліц-огляди 

Цікаві зустрічі та HR клуби 

Експрес-огляди 

Додаткова аналітика 

… та багато іншого 

http://www.google.com.ua/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwifhPWCk_DKAhWEPZoKHQrfBEgQjRwIBw&url=http://www.surveyorsamudra.com/services/petroleum-survey/&bvm=bv.113943164,d.bGs&psig=AFQjCNHNvx62AdcoolJ5GVAgLWKo1Xx71A&ust=1455295129688724
http://www.google.com.ua/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj7zfysk_DKAhWDQZoKHdTFBzoQjRwIBw&url=http://www.sempermarines.org/hall-rental.html&bvm=bv.113943164,d.bGs&psig=AFQjCNHY2ZsYhcQ0UfQAyDlI2McO0wqlQQ&ust=1455295196607712
http://www.google.com.ua/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwir3tHKk_DKAhVDIpoKHXDXBK0QjRwIBw&url=http://peoplekeys.com/choose-meeting-leader-based-disc-personality-style/&bvm=bv.113943164,d.bGs&psig=AFQjCNHY2ZsYhcQ0UfQAyDlI2McO0wqlQQ&ust=1455295196607712
https://www.google.com.ua/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiL5oyblfDKAhWqIpoKHT00AX8QjRwIBw&url=https://regio04.wordpress.com/&psig=AFQjCNEssGO7e6QTFbwqfEf41OU9_EaS6A&ust=1455295706306739
http://www.google.com.ua/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwimtpS9lfDKAhWBPZoKHQ4DArcQjRwIBw&url=http://www.mediacenterworld.nl/contents/nl/contactus.html&psig=AFQjCNEssGO7e6QTFbwqfEf41OU9_EaS6A&ust=1455295706306739
http://www.google.com.ua/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjPo5WFl_DKAhXlNpoKHdeWAaAQjRwIBw&url=http://www.klampiarstvo.info/partneri/&bvm=bv.113943164,d.bGs&psig=AFQjCNHiLOdWd3QDNsHPyLBNjgIVo4ITfA&ust=1455296220484104


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 

https://thenounproject.com/term/envelope/15467


 

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. 
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