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ДОСЛІДЖЕННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ ВИРОБНИЧИХ
ПІДПРИЄМСТВ ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ,
КВІТЕНЬ-ТРАВЕНЬ, 2012
Загальна інформація про дослідження


Дослідження проводилось в період з 15 квітня по 10 червня 2012 року



Оплата праці подана станом на 1 квітня 2012 року




Роботодавці подавали зарплати у гривнях, до відрахування податків та
обов’язкових платежів. Виплати та нарахування зарплат проводяться
щомісячно.
Компанії, котрі брали участь у дослідженні, сплачують наступні податки
на зарплату:
– нарахування на фонд оплати праці: розмір податку до 38% від
окладу
– відрахування від зарплати працівника:
o 15% податок на доходи
o 3,6% додаткове пенсійне страхування



У звіті зазначені базова місячна зарплата, гарантована річна базова зарплата та
запланована загальна компенсація, до сплати обов`язкових відрахувань.

•

Статистичні дані про рівні зарплат подані у вигляді діапазонів, що включають
уточнений мінімум та максимум, квартилі, медіана та середнє значення на
посаді/компанії

•

Повний діапазон даних для конкретної посади показаний у таблиці лише у
випадку, якщо зібрані дані про мінімум 5 працівників із трьох компаній. Якщо дані
стосуються менш ніж 5 осіб на посаді, подається лише медіана та середнє
значення.

Компанії - учасники: виробничі підприємства зі Львівської, Волинської, ІваноФранківської та інших областей Західного регіону


Учасниками дослідження стали 23 компанії, котрі працюють в Західній Україні
більше двох років.



Більше 50% компаній-учасників мають чисельність персоналу до 500 працівників,
близько 30% компаній – учасників мають від 500 до 5000 працівників.



Близько 70 % учасників дослідження є компаніями з іноземними інвестиціями.
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21%
32%

Складальне виробництво
Легка промисловість
Металообробка
Харчова промисловість

17%
Інші : хімічна, виробництво
будматеріалів та паперу
17%
13%

Порівняння посад
Учасники порівнювали свої посади з описом 33 посад, згрупованих в 7 департаментів:








Виробництво та Інженерія
Робітники
Контроль якості на виробництві
Логістика та закупка сировини
Людські ресурси
Фінанси та бухоблік
Продаж

Результати:
Зміни чисельності персоналу до кінця 2012 року у порівнянні з 2011 роком
зросте
зменшиться
залишиться незмінною

травень 2011
66 %
4 %
30 %

квітень 2012
25 %
4 %
71 %

Результати: Зміни в оплаті праці до кінця 2012 року



79% опитаних компаній планують збільшити зарплати до кінця року,
решта компаній вже збільшили зарплату від початку року.
Близько 50% компаній переглядають зарплату раз на рік, 45%
компаній – два рази до року - у січні та липні, і лише 5 % компаній –
раз в квартал.
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Результати: Підстави для перегляду зарплат в 2012 році





Індивідуальні досягнення працівника
Офіційний рівень інфляції
Власний аналіз компанії
Політика оплати праці інших компаній

Результати: Преміювання




В середньому 79% компаній платять преміальні.
80% компаній платять премії щомісяця робітникам і керівникам середньої ланки, а
керівникам вищої ланки – раз на рік.

Результати: Найбільш поширені пільги серед виробничих компаній


Всі компанії - учасники пропонують працівникам компенсаційний пакет.



Найбільш популярними пільгами залишаються оплата мобільного зв`язку,
професійне навчання, курси іноземних мов.



У порівнянні з минулим роком зросла кількість компаній, котрі надають медичне
страхування, додаткові оплачувані відпустки та пенсійні плани працівникам усіх
рівнів.
Середньомісячна
зарплата (медіана) по стандартних посадах

Результати: Середня базова зарплата до сплати обов`язкових відрахувань
(медіана - середнє значення на посаді)
92% компаній прив`язують свою систему оплати праці до гривні, 8 % - до Євро.
Керівник виробництва, від 3 років досвіду
Бухгалтер, від 2 років досвіду
Інженер, 2-3 роки на виробництві
Механік , від 3 років досвіду
Складальник / оператор на лінії

14750-15630 грн. ($1830-1940)
4440-4643 грн. ($550-576)
3730-4245 грн. ($462-527)
3018-3875 грн. ($374-481)
1900-2023 грн. ($235–250)

В порівнянні з 2011 роком середня базова зарплата керівників на виробництві
зросла на 14-15%, середня базова зарплата спеціалістів - на 23-24 %, середні
базові зарплати кваліфікованих працівників зросли на 2%, лише середня базова
зарплата некваліфікованованих робітників залишилась незмінною або
зменшилась на 1% .
* відповідно до офіційного курсу валют 8,06 грн/1 долар США
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Порівняння середньої місячної зарплати (медіани) (в $) вищої управлінської ланки
виробничих підприємств Західного регіону України
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* відповідно до офіційного курсу валют

Якщо у Вас виникли запитання стосовно звіту або ж Ви б хотіли придбати повний звіт
про Огляд зарплат виробничих підприємств Західного регіону, 2012 прошу
контактувати з Оксаною Абраменко

+38 032 297 19 03
+38 032 297 13 90
+38 050 370 13 16
oksana.abramenko@lvivconsult.com
www.lvivconsult.com

