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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 ситуація
склалася в Україні?
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Україна: економічний огляд - 2017

NB! Інформація щодо макроекономічних показників в Україні в останні роки 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

Інфляція
(грудень 2017 до грудня 2016)

середньорічний показник (2017 до 2016) – 14.4%

13.7%

Джерела: 1. Державна служба статистики України, 2018; 2. Національний банк України, 2017; 3. The World Bank, Doing Business, 2018; 4. World Economic Forum, The Global Competitiveness
Report, 2017-2018

ВВП
(3 квартал 2017

до 3 кварталу 2016)

2.1%

Обсяг промислового
виробництва

(2017 до 2016)

-0.1%

Зростання курсу
долара США

(31 грудня 2017 до 31 грудня 2016)

3.2%

+4 позицій
(81 місце серед 137 країн)

+4 позиції
(76 місце серед 190 країн)

Рейтинг ведення бізнесу
серед країн світу

Рейтинг конкурентоспроможності
серед країн світу

Ситуація на ринку праці в Україні
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43.3%
12.4% 13.7%

2015 2016 2017

Інфляція, %

19.37 23.67 28.09

0.81 0.87 1.00

Грудень 2015 Грудень 2016 Грудень 2017

у гривнях у доларах США**

Україна: зростання вартості проживання

24.00

27.19 28.07

Грудень 2015 Грудень 2016 Грудень 2017

Курс долара США

* Дані представлені на грудень 2017 року без урахування міст АР Крим та Сходу України (Донецької та Луганської областей) через відсутність / обмеженість даних
** Курс валют станом на 31 грудня

45%

Зростання вартості проживання (у гривнях) та курсу долара США
у 2017 році порівняно з 2015 роком*

Ситуація на ринку праці в Україні

28%

А-95 (за 1 літр)

17%
Інфляція Пальне Курс долара США

Джерела: 1. Державна служба статистики України, 2018; 2. Національний банк України, 2018



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 із
трудовою міграцією
співробітників
в Україні?
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Україна: трудова міграція співробітників за
кордон

29%

Причини міграції співробітників за кордон

Схильність до міграції за категоріями персоналу

89% вищий рівень
заробітної плати за кордоном

70% економічна
ситуація в країні

60% нові пропозиції щодо
роботи за кордоном

компаній відслідковують
причини трудової міграції за
кордон

54% Допоміжний персонал /
робочі

22% Середня керівна ланка

54% Проф. / адмін. персонал

10% Старше керівництво

6% Вище керівництво

Джерело: EY, Експрес-огляд щоквартальних тенденцій на ринку праці, 3 квартал 2017

Ситуація на ринку праці в Україні
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Україна: трудова міграція співробітників за
кордон (регіональні особливості)

Північ та
Центр

Захід

Південь

СхідКиїв

31%

18%

70%
2%

12%

% - відсоток компаній, що
відчувають труднощі з
трудовою міграцією у
певному регіоні

Джерело: EY Експрес-огляд змін заробітних плат, кадрових політик і практик, 3 квартал 2017

Ситуація на ринку праці в Україні
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Україна: основні напрямки трудової міграції
за кордон (країни)

Європа

73%
компаній

Країни-сусіди

13%
компаній

Північна Америка

12%
компаний

11%

7% 4%

9%
4%

Польща Чехія

Росія Казахстан

США
Канада

Джерело: EY Експрес-огляд змін заробітних плат, кадрових політик і практик, 3 квартал 2017

47%

Ситуація на ринку праці в Україні
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Україна: за що обирають роботодавців?

Джерело: EY Дослідження «Найкращий роботодавець - 2017»

Ситуація на ринку праці в Україні

кандидати з
досвідом роботистуденти

70%

Розмір заробітної плати

Позиція компанії на ринку

60%

50%

62%Особистісне та професійне
зростання53%

60%Корпоративна культура26%

59%Кар’єрне зростання69%

57%Набуття міжнародного досвіду49%

70%
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Україна: валюта деномінування заробітних
плат

Джерело: EY Експрес-огляд щоквартальних тенденцій на ринку праці, 4 квартал 2017

Ситуація на ринку праці в Україні

100%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

82%
компаній

11%
компаній

7%
компаній

У гривні для всіх співробітників

В іноземній валюті тільки для
керівництва, для інших – у гривні

В іноземній валюті для всіх
співробітників
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8%

Україна: зміни заробітних плат за 2014-2017
серед компаній, що деномінують заробітні плати в гривні та
іноземній валюті

Ситуація на ринку праці в Україні

Джерело: EY Експрес-огляди змін заробітних плат, кадрових політик і практик, 4 квартал, 2014-2017

2016

2017

2018*

Національна валюта Іноземна валюта

13%88%
компаній

15%90%
компаній

15%86%
компаній

82%
компаній

11%73%
компаній

6%57%
компаній

% компаній, що
підвищили заробітну

плату

% підвищення
заробітної плати

(медіана)

% компаній, що
підвищили заробітну

плату

% підвищення
заробітної плати

(медіана)

на

на

на

на

на

на

* Плани компаній-учасниць
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Україна: зміни заробітних плат
серед компаній, що деномінують заробітні плати в гривні

20
17

(ф
ак

т) компаній провели підвищення заробітних плат у 2017 році

Фактичне
підвищення

(медіана)

15%Вище
керівництво

Старше
керівництво

Середня
керівна
ланка

Проф./
адмін.

персонал

Допоміжний
персонал/

робочі
Фактичне підвищення заробітних
плат, що деномінуються в гривні
(медіана)

12% 15% 15% 15% 20%

90%

компаній вже запланували підвищення заробітних плат на 2018 рік

Вище
керівництво

Старше
керівництво

Середня
керівна
ланка

Проф./
адмін.

персонал

Допоміжний
персонал/

робочі
Заплановане підвищення
заробітних плат, що
деномінуються в гривні (медіана)

14% 12% 14% 15% 15%

88%

Заплановане
підвищення

(медіана)

13%

20
18

(п
ла

н)

Джерело: EY Експрес-огляд щоквартальних тенденцій на ринку праці, 4 квартал 2017

Аграрний
сектор

Сектор оптової та
роздрібної торгівлі (Retail)

Готельно-ресторанний
бізнес

Галузі, що найбільш активно
підвищували заробітні плати в

гривні

Галузі, що планують найбільш
активно підвищувати заробітні

плати в гривні
Гірничо-

металургійний сектор
Будівельні та

оздоблювальні
матеріали

Нафтогазовий
сектор

Ситуація на ринку праці в Україні



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 структури
загальної грошової річної
винагороди?
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Україна: поширення програм преміювання

Джерело: EY Загальногалузевий огляд заробітних плат та компенсацій, 2012-2017

Ситуація на ринку праці в Україні

79%

% компаній, що застосовують
програми довгострокового

стимулювання співробітників
(ПДСС)

% компаній, що застосовують
програми короткострокового
стимулювання співробітників

компаній застосовують
програми змінної

винагороди у 2017 році

91%

94%

95%

2015

2016

2017

19%

28%

28%

2015

2016

2017
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Вище керівництво

Змінна винагородаФіксована винагорода

В
ці

ло
м

у
по

ко
м

па
ні

ї
П

ро
да

ж
і

Старше керівництво Середня керівна
ланка

Проф./адмін. ланка
Допоміжний

персонал/робочі

Джерело: EY Загальногалузевий огляд заробітних плат та компенсацій, 2017

24%

76%

22%

78%

18%

82%

17%

83%

18%

82%

34%

66%

32%

68%

33%

67%

36%

64%

32%

68%

Україна: структура загальної грошової
річної винагороди (без ПДСС)

Ситуація на ринку праці в Україні



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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Україна: пільги, що надають компанії
співробітникам - 2017

Джерело: EY Загальногалузевий огляд заробітних плат та компенсацій, 2016-2017

Ситуація на ринку праці в Україні

Навчання
співробітників

Медичне
страхування

Автомобілі
компанії

Мобільні
телефони

Трансфер
співробітників

Пільги для дітей
співробітників

Оплачуване
харчування

Планшети

Позики

Спорт

Пенсійне
забезпечення

Мобільний
зв’язок

91% 83%

76%

63%

55%
34%30%

26%

19%

18%

79%

% компаній

5%



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.

А що з HR метриками з
визнання та винагороди?
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HR метрики: визнання і винагорода – 2017

Середня річна оплата праці до оподаткування*, дол. США на 1
FTE (всі галузі)

20172016

Середня річна оплата праці до оподаткування*, дол. США на 1 FTE (медіана за галузями, 2017)

3,559 4,398
8,028

13,022

19,121

10,922

4,027 5,003
8,545

14,001

19,632

10,515

Нижній дециль 1 квартиль Медіана 3 квартиль Верхній дециль Середнє

3,212

8,458 9,227 8,349 7,917

15,217

4,375

Аграрний
сектор

Банківський
сектор

Нафтогазовий
сектор

Сектор споживчих
товарів (FMCG)

Телекомунікаційний
сектор

Фармацевтичний
сектор

Промисловий
сектор

Джерело: EY Загальногалузевий і галузеві огляди заробітних плат та компенсацій, 2016-2017

192,672
239,311

Медіана

грн до
оподаткуваня**

на 1 FTE

* Сума без урахування витрат на соціальні програми та пільги
** Курс валют станом на 1 січня

Ситуація на ринку праці в Україні
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HR метрики: визнання і винагорода – 2017

Співвідношення найбільш високого рівня оплати праці до найбільш низького (всі галузі)
20172016

Співвідношення найбільш високого рівня оплати праці до найбільш низького (медіана за галузями)

6 13
38

83

222

79

15 27 44

117

230

90

Нижній дециль 1 квартиль Медіана 3 квартиль Верхній дециль Середнє

36

98

40 36
56

Аграрний сектор Банківський сектор Сектор споживчих товарів
(FMCG)

Фармацевтичний сектор Промисловий сектор

Джерело: EY Загальногалузевий і галузеві огляди заробітних плат та компенсацій, 2016-2017

Ситуація на ринку праці в Україні
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16,238 15,949
13,351

9,871
8,028 8,545

2012 2013 2014 2015 2016 2017

HR метрики: визнання і винагорода
(динаміка з 2012 по 2017)

33 32
42 43

38
44

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Середня річна оплата
праці у доларовому

еквіваленті
знизилася на 46%

Середня річна оплата праці до оподаткування*, дол. США на 1 FTE
(всі галузі, медіана)

Співвідношення найбільш високого рівня оплати праці до найбільш
низького (всі галузі, медіана)

Коефіціент
співвідношення найвищого

рівня оплати праці до
найнижчого

збільшився на 33%

11,465
16,903

13,593
10,703

7,264 8,349

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Сектор споживчих товарів (FMCG)

13,755 14,332 13,584
10,405

7,561 8,458

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Банківський сектор

22,570 23,170 22,462
17,591 16,36915,217

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Фармацевтичний сектор

Джерело: EY Загальногалузевий і галузеві огляди заробітних плат та компенсацій, 2012-2017

Середня річна оплата праці
до оподаткування *,
дол. США на 1 FTE

(медіана за галузями)

* Сума без урахування витрат на соціальні програми та пільги

За останні
5 років

в Україні

Ситуація на ринку праці в Україні



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 пріоритетів
кадрової політики
компаній?
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Україна: пріоритети кадрової політики на 2018
рік

Ситуація на ринку праці в Україні

2 31
Навчання та

розвиток
співробітників

Залученість
персоналу

Підбір
персоналу

60% 61%
52%

Винагорода та
визнання

співробітників

38%
Корпоративна

культура

46%

Управління
ефективністю

41% Програми
підготовки

наступників

39%
Утримання

співробітників

45%

Джерело: EY Загальногалузевий огляд заробітних плат та компенсацій, 2016-2017

У 2016 році – 1 місце У 2016 році – 2 місце У 2016 році – 4 місце

Брендинг
роботодавця

42%

2017 – 7 місце
2016 – 3 місце

2017 – 9 місце
2016 – 5 місце2017 – 4 місце

2016 – 6 місце

2017 – 5 місце
2016 – 7 місце

2017 – 8 місце
2016 – 8 місце

2017 – 6 місце
2016 – 10 місце

Збільшення/зменшення відповідного показника у 2017 році у порівнянні з 2016 роком

▼

▲

▲

▲

▼

▼
▲

▲



Прагни знати більше!

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

+380 (44) 499-33-44
+380 (44) 490-30-00
+380 (67) 320-08-88

Salary.Survey@ua.ey.com
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EY | Assurance | Tax | Law | 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 співробітників, клієнтів і суспільства в цілому.

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.
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