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Оп тимістич но виг ля дає приріст
на 8% кількості ком паній, що на да -
ли інфор мацію для досліджен ня за -
робітних плат і ком пен сацій в час,
ко ли більшість ор ганізацій чи то з
роз па чу, чи то з не до оцінки зна чу -
щості ран ньо го розпізнан ня рин ко -
вих тен денцій, які фор му ють ся,
виріши ли за кра ще її вза галі не
відкри ва ти, втра тив ши тим са мим
на го ду більш	менш аде к ват но виз -
на чи ти рівень влас ної кон ку рент ної
при ваб ли вості як ро бо то дав ця на
рин ку го с т ро дефіцит них ви со ко -
якісних тру до вих ре сурсів. Зав дя ки
ба жан ню бу ти обізна ним і го то вим
до кла с ти свої пра цю й інте лект ен -
тузіастів да на cтаття містить відо -
мості по 62 ком паніях з 13	ти країн,
вклю ча ю чи Ук раїну, офіси яких зна -
хо дять ся у Києві і регіональ них
містах, а та кож дані по 22 367
співробітни ках і 366 по са дах.

Вис лов люємо пер со наль ну под -
яку кож но му фахівцю, за те що
знай шли час на за по внен ня на ших
опи ту валь них таб лиць, і з вдячнісю
на зви ваємо ті ком панії, які до зво ли -
ли на зва ти се бе в числі учас ників
"Ог ля ду за робітних плат і ком пен -
саційних па кетів 2010":
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Ук ра и на
u Чи с та Во да
u Чу мак

Дані про сфе ри діяль ності
опитаних компаній

Ми діста ли інфор мацію по 17	ти
га лу зях бізне су. Найбільші сег мен ти
пред став лені ком паніями з ви роб -
ниц тва і про да жу то варів що ден но го
вжит ку (21% ком паній), інте лек -
томістких сервісів (19% учас ників) і
ви со ко тех но логічної про дукції
(16%).

Роз поділу юри дич но го ста ту су
ком паній, які пра цю ють в Ук раїні,
де мон струє по ши реність та ких
форм, як то ва ри с т ва з об ме же ною
відповідальністю (ТОВ) 	 41% ре с -
пон дентів; на дру го му місці 	 за -
криті (ЗАТ) і відкриті (ВАТ) акціо-
нерні то ва риств, що ста но вить 27%
вибірки. У ста тусі ПІІ (підприє-
мство зі 100%	ю іно зем ною інве с -
тицією) бра ли участь у дослідженні
13% від за галь ної кількості ком -
паній. У юри дичній формі пред став -
ницьких офісів пра цю ють 6% ком -
паній і ще 10% ком паній про ва дять
діяльність у формі спільних (6%) і
дочірніх (4%) підприємств.

Фор ми влас ності ком паній:
при ват на (63%) і акціонер на
(35%)

Дані щодо дат по чат ку
бізнес	діяль ності в Ук раїні ком -
паніями 	 учас ни ка ми Ог ля ду крас -
но мов но віддзер ка лює стан діло во го
кліма ту в країні і, на пре ве ли кий
жаль, по ки тен денція до поліпшен -
ня си ту ації не ви я ви ла се бе. Не знач -
ний підйом у 2008 р. да вав надію на
те, що це ста не по чат ком стійко го
на пря му до зро с тан ня. Од нак 2009 р.
не ви п рав дав сподівань. До то го ж
до цьо го ча су не про гля да ють ся ма к -
ро еко номічні пе ре ду мо ви, що 2010
р. ста не ро ком про ри ву і роз вит ку
вітчиз ня но го підприємниц тва. От -
же, кра ще відкла с ти сподіван ня на
май бутні періоди, піклу ю чись про
збе ре жен ня бізне су сьо годні у тих
ме жах, які дик тує не виз на ченість
світо вої кон'юнк ту ри.

У 2010 р. дані вибірки свідчать
про пе ре ва гу ком паній з чи -
сельністю пер со на лу від 100 до 500
осіб 	 52% від за галь ної кількості у
62 ком паніях. То ва ри с т ва зі шта том
по над 500 співробітників ста нов лять
16% вибірки; 32% 	 ком панії з
кількістю співробітників до 100 осіб.
У київських струк ту рах пра цю ють
38% від усієї су куп ності праців-
ників, задіяних у ве денні бізне су в
регіонах 	 42%, на ви роб ництві 	
22% від за галь ної кількості у 22 367
працівників.

Про відкрит тя но вих ва кансій у
ми ну ло му році повідо ми ли 44%
ком паній. При чо му кількість най -
ня тих на раніше неісну ючі по зиції
ста но ви ла 731 осо бу, або 9% від за -
галь но го штат но го скла ду ло калізо -
ва них у Києві співробітників. Про
ско ро чен ня скла ду співробітників
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повідо ми ли 62% ком паній; кількість
ско ро че них 	 2836 співробітників
(34% від за галь ної штат ної кількості
зо се ре дже них у Києві працівників).
44% від за галь ної кількості ком -
паній, які бе руть участь у дослі-
дженні, повідо ми ли, що про ве ли
заміну клю чо вих фахівців, в аб со -
лют но му ви ра женні ци ф ра замін
ста но ви ла 106 осіб, або 1% штат но го
скла ду.

Ро бо то давці, зацікав лені в роз -
ши ренні штатів у 2010 р., ста нов лять
50% учас ників досліджен ня. Ско ро -
чен ня вне се но до планів ли ше 6%
ком паній. На ши ми ре с пон ден та ми
за пла но ва но за галь не збільшен ня
кількості ва кансій на 8%.

Для ко ри с ту вачів Ог ля ду, що ве -
дуть бізнес по всій те ри торії Ук раїни
або роз ра хо ву ють на регіональні
цен т ри як на ка д ро вих до норів, бу де
важ ли вою інфор мація про на явність
регіональ них підрозділів у 32% ком -
паній, які бе руть участь у
дослідженні. На ми зафіксо ва но та -
кож до стат ньо ви со кий рівень при -
ваб ли вості ком пен саційних па кетів
для співробітників на місце вих рин -
ках, що стає на за ваді ре алізації
планів на за по внен ня дефіци ту
кадрів у сто лиці за ра ху нок їхньо го
пе ретікан ня з ве ли ких міст.

Регіональ на ек с пансія де мон -
струє збе ре жен ня при хиль ності до
міст	мільйон ників і об лас них
центрів. У регіонах ло калізо ва но
більше по ло ви ни пер со на лу ком -
паній, що взя ли участь у дослі-
дженні.

Сти му лює ос воєння відда ле них
те ри торій, на на шу дум ку, три об ста -
ви ни. По	пер ше, зро с тан ня вар тості
орен до ва но го жит ла в сто лиці
потрібно за кла да ти у фіксо вані ок -
ла ди стар то вих співробітників, що
не зав жди рен та бель но, а то й вза -
галі ви яв ляється не по ки шені ма ло -
му і се ред ньо му бізне су. По	дру ге,
па ра лель не на бли жен ня розмірів
ок ладів у регіональ них ком паніях до
про по зицій в сто лиці, що до зво ляє
ут ри му ва ти лю дей на місцях.
По	третє, до рож не ча не жит ло во го
фон ду сто лиці та міст	мільйон -
ників, що впли ває на собівартість
про дукції і по слуг, зму шує звер ну ти

ува гу підприємців на не ос воєні
бізне сом менш до рогі за собіварті-
стю те ри торії. Для сто лич них ро бо -
то давців ре зуль та том цьо го на пря му
ста не ди ле ма: або знач но збільшу ва -
ти стар тові па ке ти, що роб лять
фінан со во при ваб ли вим пе реїзд, або
по тур бу ва ти ся про ство рен ня як
кон ку рент ної пе ре ва ги влас них
фондів не до ро го го жит ла. Обид ва
шля хи ви ма га ють знач них інве с -
тицій, але чим раніше ро бо то давці
поч нуть втілю ва ти ре альні дії, тим
менш болісни ми наслідка ми обер -
неть ся для них май бутній ка д ро вий
го лод.

Адмініструється зар п ла та, як пра -
ви ло, або в гривні (61% ком паній),
або у кон вер то ваній твердій ва люті
(36% ком паній). Вип ла ти ок ладів,
зафіксо ва них у ва люті, про во дять ся
у гривні в пе ре ра хун ку за кур сом
НБУ (18%) або за внутрішнім фіксо -
ва ним кур сом (11% учас ників Ог ля -
ду). Вип ла ти у роз ра хун ку за ко -
мерційним кур сом про во дять 10%
учас ників, а в готівковій твердій ва -
люті 	 5%.

Од но ра зо вий пе ре гляд зар п лат
зберігся у 35% ком паній, 12% учас -
ників двічі здійсни ли пе ре гляд, а
по над 52% учас ників повідо ми ли,
що не пе ре гля да ли зар п ла ти у ми ну -
ло му році, за ли шив ши ви на го ро ду
співробітників на рівні 2008 р. Пе ре -
гляд зар п ла ти в су часній Ук раїні 	 це
зав жди підви щен ня. Медіана підви -
щен ня ста но ви ла 20% для топ	ме не -
джерів, для інших працівників 	 від
12% місяч ної фіксо ва ної став ки для
до поміжно го пер со на лу, до 17% зар -
п лат се ред ньої уп равлінської лан ки.
Мінімаль не підви щен ня ста но ви ло
2%, мак си маль не 	 28 % за га лом по
вибірці. На 2010 р. ком панії пла ну -
ють збільши ти зар п ла ту в се ред ньо -
му на 10	12%. Дві ком панії повідо -
ми ли, що ма ють намір на на ступ ний
рік зни зи ти зар п ла ту на 10	15%.

Пла ну ю чи досліджен ня, ми
хотіли виз на чи ти, як суб'єктив но
сприй ма ти меть ся да ний рівень зро -
с тан ня зар п ла ти на ши ми ре с пон -
ден та ми 	 влас не людь ми, які або
виз на ча ють, або ре алізу ють за твер д -
же ну влас ни ка ми чи топ	ме нед ж -
мен том зар п лат ну політи ку. "Збіль-

шен ня зар п ла ти не ком пен сує зро с -
тан ня вар тості жит тя", 	 з цим твер -
д жен ням, вклю че ним до опи ту валь -
них таб лиць 2009 р., по го ди лись 32%
ре с пон дентів. Од нак у 2010 р. на це
за пи тан ня відповіли ли ше 19% опи -
та них. Ми інтер п ре туємо та ке зни -
жен ня кількості "не за до во ле них" як
зви кан ня керівників до дум ки, що
рівень до ходів па дає. Це ста ло
об'єктив ною ре альністю, яку кра ще
сприй ма ти як не ми нучість і на ма га -
ти ся не над то ви т ра ча ти зай вих
емоцій на розмірко ву ван ня над цією
проб ле мою. Май же на 40% змен ши -
ла ся і кількість тих, хто пов'язу вав
зни жен ня зар п лат з де валь вацією
кур су гривні. Це ста ло ся част ко во
то му, що ком панії зміни ли внутрі-
шній курс пе ре ра хун ку зар п лат 	 те -
пер йо го се реднє зна чен ня ста но -
вить 7 грн за 1 дол., а не 5,5 грн за 1
дол., що бу ло се ред ньо с та ти с тич -
ним кур сом пе ре ра хун ку у 2009р.

Ми мо же мо кон ста ту ва ти, що ба -
жан ня зни зи ти ви т ра ти на ут ри -
мання пер со на лу ро бо то дав ця ми
втілені. Од нак еко номія на ви т ра тах
не мо же ге не ру ва ти постійний
приріст підви щен ня рен та бель ності.
На стає ме жа, за якою з'яв ляється
не спро можність ком панії відтво рю -
ва ти нор маль ну бізнес	ак тивність.
Це не ви нят ко ва ук раїнська проб ле -
ма. Ме не дже ри усь о го світу сфо ку -
со вані на по шу ку оп ти маль но го
рішен ня 	 в яко му діапа зоні до зво -
ле но ско ро чу ва ти вартість праці.
Згідно з публікаціями ос танніх
років, у ви роб ни чих ком паніях
вартість ро бо чої си ли до хо ди ла до
50% від за галь ної вар тості про дукції:
у фінан со во му та інте лек томістко му
сервісі, на держ службі 	 до 70% до -
хо ду. У ве ли ких ком паніях відсо ток
ви т рат на пер со нал за зви чай ви щий,
ніж у ма лень ких. Ци ф ри, ак ту альні
для 2010 р., де мон стру ють знач ний
по тенціал зро с ту ФЗП. Як повідо -
ми ли 35% учас ників дослі-джен ня:
мінімум су мар но го бюд же ту на ут -
ри ман ня пер со на лу що до річно го
обо ро ту ком панії зафіксо ва ний на
по значці 0,05%, се редній по вибірці
	 14%, мак си мум 	 70%. Як що ці ци -
ф ри відповіда ють ре аль но му ста ну
ре чей, тоді ча с ти на ком паній, як і
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раніше, зберігає по тенціал для змін
на кра ще. Не вик лю че на і по мил ка
підра хун ку 	 не всі ме не дже ри пер -
со на лу ма ють мож ливість одер жа ти
цілком відповідні ци ф ри. То му ми
бу де мо до кладніше аналізу ва ти да -
ний по каз ник у май бутніх Ог ля дах.
Статті роз поділу HR	бюд же ту не
обіця ють нічо го до б ро го про вай де -
рам ре к ру тин го вих по слуг, тренінго -
вим ком паніям 	 2% бюд же ту від су -
куп но го бюд же ту на ут ри ман ня пер -
со на лу не до зво лять ком паніям спо -
жи ти ве ли кий об сяг да них по слуг.

Ди наміка зміни се ред ньо го рівня
зар п лат у 2007	2010 рр., по ка зу ює
щорічне зро с тан ня се редніх зна чень
ба зо вих ста вок у нашій тра диційній
вибірці офісних співробітників. Як -
що у 2008 р. порівня но з 2007 р. се -
редній приріст ста но вив 122%, а в
2009 р. у зістав ленні з 2008 р. зар п ла -
ти скла да ли ли ше 87%, то у 2010 р.
приріст відно ви в ся і в се ред ньо му
по вибірці дорівнює 112%.

В ос нові тен денції віднов лен ня
при ро с ту ле жить спільний вплив
трьох фак торів: 1) пра гнен ня збе рег -
ти клю чо вих співробітників; 2)
постійно ви со кий рівень інфляції в
країні; 3) на галь на по тре ба в наймі
на клю чові по зиції в бізнесі най е -
фек тивніших про фесіоналів шля хом
пе ре ма ню ван ня їх у кон ку рентів.

От же, аукціон ний ха рак тер фор -
му ван ня розміру ком пен саційно го
па ке та зно ву по чи нає діяти на рин ку
кра щих фахівців. Чим більше схи ли -
ли до зміни місця ро бо ти, тим ва -
гомішим бу де тиск "аукціон них про -
по зицій" на розміри фондів оп ла ти
праці. А так як го товність най ма ти
но вих співробітників у най ближ чо -
му май бут ньо му вис ло ви ли кож на
дру га з досліджу ва них ком паній, то
по до рож чан ня ви со кок лас них фахі-
вців 	 ймовірна ре альність зав траш -
ньо го дня.

Чет вер тий рік поспіль ми з'ясо -
вуємо най по пу лярнішу зар п лат ну
політи ку для різних ка те горій спів-
робітників, про що повідо ми ли 84%
ком паній. Де які за ко номірності
про сте жу ють ся чітко. На при клад,
орієнтація на по каз ни ки ефек тив -
ності для ви що го і се ред ньо го рівнів
ме не джерів і фахівців з про да жу.

Найбільше у порівнянні з по пе -
редніми ро ка ми підви щи лась зна -
чимість ко манд ної оп ла ти за до ся -
гну тий ре зуль тат. Скла дається вра -
жен ня, що важкі ча си при ско ри ли
для топ	ме не джерів і керівників
відділів пер со на лу усвідом лен ня
висо ко го зна чен ня при чин но	
наслідко вих зв'язків між політи кою
ви на го род, ефек тивністю індивіду -
аль ної праці і ко манд ною згур то -
ваністю співробітників у до ся гненні
гру по вих цілей.

Тра диційно ми даємо в на ших Ог -
ля дах інфор мацію про найбільш по -
ши рені підста ви для пе ре гля ду ба зо -
вих ок ладів. Для ви не сен ня ух ва ли
про підви щен ня рівня зар п ла ти най -
важ ливішим за ли шається виз нан ня
індивіду аль них за слуг працівни ка, у
то му числі і збільшен ня, пов'язані з
пе ре хо дом на іншу по са ду. На дру ге
місце за ча с то тою по тра пи ли власні
бен чмаркінгові по каз ни ки і дані
вста нов лен ня зар п лат не за леж ни ми
ек с пер та ми (шко да, що по си лен ня
інте ре су сла бо ко ре люється з підви -
щен ням кількості ба жа ю чих бра ти
участь в Ог ля дах). На тре ть о му місці
за по пу лярністю ви я ви в ся по каз ник
збільшен ня при бут ко вості ком панії.
Най менш по ши рені 	 за вис лу гою
років (ком панії не ма ють ре сурсів на
ви на го ро ду дов го т ри ва лої відда -
ності?); офіційні дані про рівень
інфляції (не відповідає осо би с то му
досвіду співробітників?); і ре зуль та -
ти ате с тації (мо же, рідше ста ли за -
сто со ву ва ти са му ате с таційну про -
це ду ру?). Ці три по каз ни ки вра хо ву -
ють 10	12% ком паній 	 учас ників
на шо го досліджен ня.

Відо мості про си с те ми роз ра хун ку
бо нусів свідчать, що ліди рує за ча с то -
тою ви ко ри с тан ня річний бо нус 	
45% ре с пон дентів, у 30% по ши рені
щомісячні і що к вар тальні ви на го ро -
ди. Аут сай де ром ви я ви в ся піврічний
бо нус 	 йо го за сто со ву ють 6% ком -
паній. Комбінації ча с тот ності до дат -
ко вих ви на го род: тільки річні ви на го -
ро ди за сто со ву ють 16% (що знач но
ниж че за дані з Ог ля ду 2008 р. 	 32%
ком паній ви ко ри с то ву ють ли ше річні
премії). Комбінації річно го з квар -
таль ним і річно го з місяч ним бо ну са -
ми про ва дять по 11% відповідно.

Ліде ром у номінації "підста ви для
бо ну су ван ня" є па ра метр "ви ко нан -
ня пла ну ком панією" (вка за ли 47%
ре с пон дентів), дру ге місце 	
"індивіду аль на успішність праці-
вни ка" (37%) і "ви ко нан ня пла ну
підрозділом" (25%). У 19% ком паній
ме не дже ри на зи ва ють та кий важіль
уп равління, як суб'єктив на оцінка
(па ра метр "на роз суд ме не джерів").
Ви яв ляється, тре ба ще за во юва ти
ша ну валь ників "ме то ду оцінки
360%" 	 по ки що йо го за сто со ву ють
11% ком паній.

До дат кові пільги зміни ли ся і за
скла дом, і за ча с то тою вклю чен ня до
ком пен саційно го па ке та. Найбільш
по ши ре ною за ли ши ла ся до по мо гу у
разі сум них подій 	 39% ком паній
на да ють її працівни кам. З ро ку в рік
при близ но тре ти на ком паній про -
по ну ва ла так зва ну 13	ту зар п ла ту
(збе рег ла ся у 29% ре с пон дентів),
спла ту за обіди (за ли ши лось 11%),
по да рун ки до зна чи мих подій (за ли -
ши ло ся 13%). Не звич ним для ук -
раїнських працівників за ли шається
збільшен ня сво бо ди у ви борі співро-
бітни ка пільг 	 5% ком паній повідо -
ми ли про за про ва джен ня "прин ци пу
ка фе терію" у фор му ванні індивіду -
аль них ком пен саційних на борів.
Інфор мація про про по зиції опціонів
для топ	ме не джерів зник ла так са -
мо, як і участь співробітників в
акціону ванні. Світо вий досвід по пе -
ре джає і до цьо го за сте ре жен ня не
вар то ста ви ти ся его цен т рич но і лег -
ко важ но: "Пе ребір зі сти му лю ван -
ням співробітників ба гат ших ком -
паній при зво дить до по ру шен ня ба -
лан су на рин ку праці. Крім то го,
ком панія стає над при ваб ли вою не
тільки для кра щих працівників, але
й для всіх інших, тим са мим за кри -
ва ю чи шлях для інтен сив но го роз -
вит ку і змін". Те пер наші ком панії
пе ре ко на ли ся у спра вед ли вості да -
но го за побіган ня на влас но му
досвіді. Ціка во, чи вдасть ся збе рег ти
ці знан ня на на ступ но му вит ку "бит -
ви за кра щих"?

Політи ка оп ла ти відря -
джень. 

Як і раніше, для відря джень по
Ук раїні більшість ком панії у 67% не
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ко ри с ту ють ся вста нов ле ною дер жа -
вою нор мою до бо вих як за со бом
"по пе ре джен ня не при том лен ня від
го ло ду". Од нак у разі за кор дон них
відря джень, на впа ки, 52% ком паній
за сто со ву ють та ку нор му на ра ху ван -
ня до бо вих.

Мінімаль ний термін відпуст ки
всіх ка те горій співробітників ста но -
вить 24 ка лен дарні дні, мак си маль -
ний термін у топ	ме не джерів 	 36
ка лен дар них днів, а у ре ш ти ка те -
горій співробітників мак си мум ста -
но вить 30 ка лен дар них днів.

Се ред пенсійних вип лат, об ся гах
ро бо чо го тиж ня, умов оп ла ти по -
над нор мо вих і особ ли вих вип лат з
ти м ча со вої не пра цез дат ності жод -
них но вацій на ми не ви яв ле но.

До б ровільно го ме дич но го стра ху -
ван ня, вхо дить до ком пен саційно го
па ке та 50% ком паній, стра ху ван ня
ав то мобілів та інших не обов'яз ко вих
видів стра ху ван ня, про по но ва них
співробітни кам як до дат кові пільги
(стра ху ван ня жит тя, від не щас но го
ви пад ку, за кор дон них поїздок і т.п.).

Транс порт на політи ка. 

Ад ре са та ми політи ки за без пе чен -
ня транс пор том є 12% офісно го пер -
со на лу, що на 13% ниж че, ніж
зафіксо ва но на ми у до кри зо во му
2008 р. Ліде ром із за без пе чен ня ав -
то мобіля ми ком панії або на дан ня
ком пен сації за ви ко ри с тан ня влас -
но го транс пор ту на зва но ви ще
керівниц тво 	 69% від су мар ної
кількості ви що го адміністра ти вно го
скла ду, 32% співробітників відділу
пер со на лу та кож є ко ри с ту ва ча ми
транс порт ної політи ки ком панії.
Транс порт ною пільгою ко ри с ту ють -
ся 23% пер со на лу адміністра ти вно го
відділу, в ос нов но му це офісні й осо -
бисті водії; 22% від за галь ної
кількості працівників ви дав ництв 	
ад ре са ти транс порт них політик;
18% 	 працівни ки юри дич ної служ -
би; 14% 	 фахівці з відділу логісти ки.
Се ред спеціалістів з фінан со во го де -
пар та мен ту 	 це пільга, яку одер жу -
ють 13% ме не джерів, стільки ж і се -
ред пер со на лу підрозділів про да жу
(13%); 10% 	 спеціалістів стра хо вих
сервісів; 6% 	 фахівців з мар ке тин гу
і рек ла ми. Знач но відста ють у транс -

порт но му за без пе ченні спеціалісти з
відділів після п ро даж но го сервісу 	
2%; інфор маційних відділів 	 3%;
технічні фахівців 	 1% за галь ної
кількості співробітників.

Мобільний зв'язок. 

На дан ня за собів мобільно го
зв'яз ку зву зи ло ко ло ад ре сатів 	 29%
офісних співробітників ма ють
повністю або част ко во спла че ну
ком панією по слу гу мобільно го
зв'яз ку. Се ред та ких ком пен сацій
лідер ство три ма ють ви ще керівниц -
тво 	 66%, на дру го му місці за за без -
пе ченістю мобільним зв'яз ком 	
співробітни ки з відділів уп равління
пер со на лом (56%) і співробітни ки
ви дав ництв 	 50%. Та кож адміні-
стра ти вний відділ 	 41% співробіт-
ників має пільги по за со бах зв'яз ку;
відділ про да жу 	 38% від за галь ної
кількості співробітників і працівни -
ки юри дич ної служ би 	 34%;
співробітни ки фінан со во го і мар ке -
тин го во го підрозділів 	 28%. Се ред
логістиків ма ють спла че ний
мобільний зв'язок 26%, за ни ми
йдуть працівни ки з відділів інфор -
маційних тех но логій. Се ред співро-
бітників стра хо вих сервісів пільга
по ши ре на на 14% пер со на лу; се ред
технічних фахівців пільгу ма ють 9%,
у відділах після п ро даж но го об слу го -
ву ван ня 	 4%.

Пред став ницькі бюд же ти. 

Ціка во виг ля да ють дані по ад ре -
са тах пред став ницьких бюд жетів.
1% від пер со на лу ком паній має
виділені пред став ницькі бюд же ти 	
це 26% від за галь ної кількості ви щих
керівників, по 4% у юристів і ме не -
джерів з пер со на лу, 2% 	 у фінан со -
вих топ	ме не джерів, 1% 	 у мар ке -
тин го вих керівників, мен ше 1% 	 у
співробітників адміністра ти вно го
де пар та мен ту, ІТ, топ	ме не джерів у
сфері про да жу, технічно го і
логістич но го підрозділів.

Тренінгові бюд же ти. 

Помітні пе ре тво рен ня на гірше
ста ли ся в політиці нав чан ня і роз -
вит ку пер со на лу. Ад ре са та ми трені-
нго вих бюд жетів є 2% від усіх

офісних працівників ком паній.
Найбільша кількість ад ре сатів
тренінго вих бюд жетів зна хо дить ся
се ред ви що го керівниц тва і фахівців
відділів пер со на лу (по 9% від за галь -
ної кількості працівників цих
підрозділів), до них на бли зи лись
фахівці з мар ке тин го вих підрозділів
(7%), працівни ки ви дав ництв,
фінан со вих і юри дич них служб (по
5%). Най менші шан си по гли би ти
знан ня цьо го ро ку ви я ви ли ся у
фахівців з інфор маційних тех но -
логій і логісти ки (3 і 2% відповідно),
у технічних працівників, співро-
бітників де пар та ментів про да жу і
стра хо вих спеціалістів (по 1%). І
мен ше 1% се ред співробітників
адміністра ти вно го відділу, після п ро -
даж но го сервісу одер жать мож -
ливість підви щи ти рівень знань і на -
ви чок.

Се ред ня су ма у 500	650 дол. на
од но го співробітни ка тренінго во го
бюд же ту на рік свідчить про те, що
най ближ чим ча сом на підви щен ня
кваліфікаційно го рівня спеціалістів
в Ук раїні роз ра хо ву ва ти не до во -
дить ся. Та кож не зро зуміло, хто і за
ра ху нок яких ре сурсів, на ос нові
яких знань бу де шу ка ти вихід і до ла -
ти кри зу. Бу де мо че ка ти, що
мудрість ро бо то давців візьме го ру і
во ни виз на ють, що, при мно жу ю чи
знан ня, не тільки "по глиб лю ють
сму ток", але й відкри ва ють нові
успішні пер спек ти ви своєму бізне су.

Ре дак то ри "Ог ля ду за робітних
плат і ком пен сацій 2010":
u Ал ла Ко няєва
u Олек сандр Ма тяш
u Бо г да на Ко в тун
u Лілія Зей налієва
u Оль га Ка ра се вич
u Оль га Ко валь чук
u Та ма ра Бідак
"Ан кор С.В.", ком панія Executive

Search і кон сал тин го ва ком панія
"Ал ла Ко няєва і парт не ри".

Ук раїна, 04071, Київ, вул.Хо ри ва,
3А ,1	й по верх. Тел.: (044) 461	9890.
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