Нові системи винагород
Тренд №3
Винагороди персоналізовані,
комплексні та гнучкі
Стандартизовані винагороди сьогодні
трансформуються у високо персоналізовані.
Ключовими факторами їх еволюції є фокус
на індивідуальний внесок працівника,
гнучкість та різноманіття програм
компенсацій відповідно до потреб та стилю
життя працівника.

73% респондентів з України вважають даний тренд важливим
46% учасників опитування повідомляють, що їх компанії готові

респондентів
вважають систему
винагород у своїй
компанії типовою для
даної галузі

При цьому
учасників свідчать,
що в їх організації пропонується кілька
гнучких та персоналізованих варіантів
винагород за рамками того, що
характерно для даної галузі

28%

Та лише
респондентів говорять
про те, що у їх компаніях винагороди є
інноваційними та гнучкими щодо типу та
частоти, персоналізовані відповідно до
уподобань працівників і пристосовані до
специфічних особливостей поведінки

стверджують,
що їх програма заохочень
застаріла та потребує
перегляду

слідувати даній тенденції
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4%

Ефективність стратегії винагород в
наданні персоніфікованих та гнучких
винагород

Складові системи винагород
Бонуси та премії за результатами ефективності
Оклад
Оплачувана відпустка
Разові бонуси та премії
Оплата програм по підвищенню кваліфікації
Медична допомога
Допомога при переїзді
Оплата транспорту
Безкоштовне харчування в офісі
Оздоровчі переваги (тренажерні заклади тощо)
Участь в прибутку компанії / акції компанії
Програми пенсійного забезпечення
Інше

21%

48%

7%

76%
75%

22%

69%
66%

23%

56%
54%
30%
23%
21%
20%
13%
11%

47%

Неефективна

В деякій мірі ефективна

Ефективна

Дуже ефективна

3%
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Тренд №3
Складові, на яких базується система винагород за результатами роботи
Україна
Світ

62%

62%

60%

Оцінка індивідуальної
ефективності

43%

Досягнення індивідуальних
показників

42%

43%

31%

Досягнення показників
компанії

33%

Досягнення командних
показників

24%

26%

10%

Демонстрація конкретної
індивідуальної поведінки

14%

Ми не пропонуємо
винагороди, що базуються на
ефективності діяльності

Наскільки сратегія винагород відповідає
загальним цілям компанії

Частота виплат бонусів, стимулів працівникам
Україна

4%

Світ
11%
53%

45%

34%
22%
13%
Частота залежить
від позиції

40%
19%
7%

Раз у рік

10% 12%

Бонуси не
Бонусні виплати
залежать від
не
періоду (залежать використовуються
від досягнення
цілей а не
графіку)
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8%

7%

Раз у квартал

6%

8%

Раз в півроку
Невідповідає

Певною мірою відповідає

Відповідає

Повністю відповідає
Human Capital Trends 2018

11

