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фармацевтичного ринку України»
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UBS Group 2016-2023
Recruting: head hunting, executive search 
HR consalting: Salary reports, audit of personnel documentation
Personnel assessment
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Навіщо це потрібно?

Вірне планування бюджету фонду оплати праці:

● Ринкова оплата праці співробітників
● Конкурентна пропозиція кандидатам при пошуку нових фахівців
● Створення справедливої системи стимулювання та бонусування для 

співробітників
● Попередження відтоку кадрів
● Створення або підтримання бренду компанії, як роботодавця
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Станьте партнером 
проєкту!

Отримайте 
знижку до 50% 
на наступний звіт
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Поширені запитання:

 UBS Group

Чи буде дотримана конфіденційність данних нашої компанії, які надаються в 
анкеті?

- Всі дані, які ми отримуємо від партнёров, анонімізются при внесені в єдину базу даних.

У звіті інформація надається без вказання компаній або їх місця розташування.

Яка точність даних?
- Дані по позиціям вказуються спираючись на обробку статистично достовірних виборок
- Джерела даних: анкети компаній-партнерів, резюме кандидатів, даніе популярних сайтів 
по пошуку роботи, опитування кандидатів та працедавців.

Чи є дані актуальними?
- Ми збираємо дані за період 6-и месяців та 12-ти місяців поточного року.  
- Для звіту також використовуються ретроспективні дані з попередніх звітів.

Можна зібрати дані самостійно та безкоштовно?
- Для цього вам потрібен співробітник та його час
- Ваші конкуренти не нададуть дані про зарплати своїх співробітників вашій компанії
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Станьте партнером 
проєкту!

Отримайте 
знижку до 50% 
на наступний звіт
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Зміст

1. Зарплатня медичних представників
1.1.1. Тренди ринку труда в фармацевтиці у 2022 році .....…….…....…................…. 5-9 стор. 
1.1.2. Вплив мобілізації на ринок праці ................................................................….... 10 стор.
1.1.3. Висновки .2022 року ...................................................................................…...... 11 стор.
1.1.4. Прогноз на 2023 рік ........................................................................….......…....... 12 стор.
1.1.5. Динаміка зарплат медичних представників 2013-2022 роках ....….......….. 13 -14 стор.
1.1.6. Діапазони зарплат медичних представників, аналітика …………. ......…..... 10-17 стор.

           1.1.7. Прогноз росту зарплатні медичних представників на 2023 год ….…….….. 18-20 стор.
1.1.8. Структура медичних представників за віком 
та стажем роботи, демографічні прогнози ……………………………………….…... 21-24 стор.
1.1.9. Огляд заработіних плат медичних представників відносно:населених пунктів.25 стор.

● размірів зовнішньої служби компанії ………………...………………………..... 26 стор.
● напрямків роботи (ОТС, RX, Hosp, БАДи) …………………....…...……........... 27 стор.
● компенсації та система бонусів ................................................................. 28-31 стор.

● 1.2.1. Структура витрат на утримання медичних представників .…………................. 32 стор.
2. Матриця профіля кандидата та матриця привабливості роботодавця.……..…........... 33-34 стор.
3. Вплив на роботу фармкомпаній цифрових технологій, війни. Оцінка перспектив …...… 35 стор.
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Звіт 12 місяців 
2022 року

Зміст

Отримайте знижку
50% на звіт за 2023 рік. 
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Зміст
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Звіт 12 місяців 
2022 року

Зміст

Отримайте знижку
50% на звіт за 2023 рік. 

4. Динаміка зарплат регіональних менеджерів у 2016-2022 годах……………………....…..... 36 стор.
4.1.  Огляд зарабітних плат регіональних менеджерів в залежності від: 

● розміру регіону та кількості співробітників .........……………………………....…. 37 стор.
● розміру зовнішньої служби компанії ……...…………………………….........……. 38 стор.
● напрямків роботи (ОТС, RX, Hosp, БАДи)……..………………………………....... 39 стор.

4.2. Фактори, які впливають на заробітню платню регіональних менеджерів ….…… 40 стор.
5. Зарплати та бонусна система КАМів (менеджерів по работі з ключовими клієнтами)….. 41 стор.
6. Зарплати та система компенсацій та бонусів фахівців відділу маркетингу продуктменеджери, 
группродуктменеджери ………………………………………………………………………….... 42-43 стор.
7. Зарплати керівників відділів та польових служб ............................................................…. 44 стор.
8. Зарабітні плати керівників компаній
8.1. Зарабітні плати ……..…………………….……………………………………….……………... 45 стор.
8.2. Структура та об’єм бонусного та компенсаційного пакету ..……………….……………... 46 стор.
9. Зарабітні плати медичного відділу (реєстрація, фармаконагляд, медичні радники) ….....47 стор.
10. Зарабітні плати фінансового відділу (фінансисти, бухгалтери, економісти) ….....……… 48 стор.
11. Заробітні плати фахівців відділу підбору та розвитку персоналу (HR-M, кадри, розвиток      

персоналу)…………………………………………………………………………………..…... 49 стор.
12. Відділ адміністративного забезпечення .……………………………………………….……… 50 стор.
13. Джерела даних …………………….…………………………………………………………….… 51 стор.
14. Бонус — розрахунок вартості візиту медичного представника ……………………………. 52 стор.
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Позитивний початок 2022 року — вихід з карантину та початок війни 24 
лютого 2022 року.
Час  в Україні 24 лютого був поділений на два етапи — “До Великої Війни” та 
“Великої Війни”.
Період “До Великої Війни” — позитивні прогнози росту фармринку, прибутків компаній 
(січень-лютий 2022 року).
1. Підвищення купівельної спроможності населення в 2021 році січні-лютому 2022 року в 
звʼязу з адаптацією економіки до карантину..
2. Рост фармринку в грошах інтенсивніше, ніж упаковках.
Період “Великої Війни” — в перші 3 місяці не можливість прогнозування розвитку подій, 
розрив логістичних ланцюжків та комунікацій в звʼязку з хаотичною евакуацією, 
інтенсивною окупацією та бойовими діями.
1. Співробітникі компаній в перші дні від початку бойових дій були вимушені залишити свої 
домівки для порятунку своїх родин (як регіональні співробітники, так й керівний склад)
2. Під час евакуації та невизначеності (березень-квітень) більшість компаній перевели 
співробітників на дистанційний режим роботи, комунікації з клієнтами та представниками ЦА 
відбувалось дистанційно.
3. Перед відділами продажів та маркетингу постало завдання змінити канали комунікації, що 
призвело до заміни офлайн-візитів представників віддаленою комунікацією, онлайн вебінарами, 
конференціями та курсами (був вдалий досвід дистанційної комунікації COVID19)
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Тренди ринку
Праці у 2022 році

Отримайте знижку
50% на звіт за 2023 рік. 

Звіт 23-031-1Звіт 23-031-1
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Період “Великої Війни” — червень серпень 2022
4. Деокупація північних територій України (Київська, Чернігівська, Сумська області) вселила надію 
на Перемогу у війні, що призвело до виходу компаній з стану невизначеності та негативних 
прогнозів на 2022 рік як в офісах транснаціональних компаній, так й великих національних 
гравців. 

5. Пошуки бізнес моделі роботи компанії в період війни призвели до “жорсткої оптимізації” 
продуктових портфелів, що призвело до оптимізації затрат на просування, а особливо на такий 
дороговартісний інструмент, як медичні прдеставники.

6. Фармкомпанії, які не закінчили реструктуризацію у 2021 році, завершили цей процес влітку 
2022 року:
 Заміна фармпредставників в ОТС відділах на КАМів;
 Акцент на digital канал промоции  - SMM, лендінги, сайти про проблеми, вебінари та 

конференції для лікарів, телефонні візити медичних представників та інші види віддаленої 
коммунікації (в першу чергу ОТС, а також Rx)

7. Особливість ситуації — дистанційна комунікація дозволяла співробітнику знаходитись за 
межами України та комунікувати з лікарями, менеджерами, офісом.

8. В час невизначеності співробітники компаній не шукали “щастя на стороні” кадидати що 
працювали, не розглядали нові вакансії. На вакансії відгукувались лише ті, хто втратив роботу.
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Тренди ринку
Праці у 2022 році

Отримайте знижку
50% на звіт за 2023 рік. 
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У діаграмі вказане середнє значення усіх данних ЗП МП впродовж 12 місяців 2022 року.
З 2016 по 2021 рік зарплати зростали як в гривні, так й в доларовому еквіваленті (крім 2017 року, з-за курсових 
коливань американської валюти) 
В 2022 за рахунок інфляції гривні по відношенню до долара, навіть значний приріст заробітної плати, як компенсація 
інфляційних втрат, що склав в гривні + 36% не компенсував падіння в USD — 7,2%
Підвищення заробітних плат компанії провели у другій половині року, в осінньо-зимовий період, коли відновилися 
продажі та з!явились фінансові можливості це зробити.
Також 32% компаній забюджетувала підвищення ЗП в першому кварталі 2023 року.

We accelerate your success  UBS Group

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Динаміка зарплат Медичних представників Украіні2016 - 2022 роки

Нето (на руки) середнє арифметичне
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Динаміка ЗП
МП в 2016-2022  

Період 
2016-2022

Приклад  діаграми  дані приховані 
в комерційній версії цифри ЗП надані в стопчиках та вісях в UAH та USD
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Структура зарплат медичних представників 
(середня ЗП по компанії)

We accelerate your success  UBS Group
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 Структура
 окладів

 медичних
представників

Діапазон
середніх 
зарплат в
компаніях

Діаграма показує рівень середніх зарплат по компанії, в порівнянні з іншими компаніями.
66% компаній платять середню зарплатню в діапазоні 25-32 тис., грн. , лише 4% компаній мають 
середню ЗП нижчу 20 тис., грн., та 7% компаній 20-22 тис., грн. - це компанії, де співробітники працюють
 не повний робочий день, або більшу частину ЗП складає бонусна частина, яка залежить від продажів.

Приклад  діаграми  дані приховані 
в комерційній версії цифри ЗП надані в стопчиках та вісях в UAH та USD
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Прогноз демографічної ситуації на ринку праці 2021 - 2026 роки
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У 2021 році 75 % співробітників польової служби були старші 31 року, а у 2022 ця кількість збільшилась 
до 77%
Молодих кадрів у компаніях зараз не так й багато, максимум їх «вступу» в компанії був у 2000-х роках, коли 
формувалась фармгалузь в Україні. Тоді їх вік складав 25-30 років. Зараз їх вік досяг 45-50. І в більшості випадків 
вони займають вищі посади: регіональних менеджерів, керівників зовнішньої служби, продукт менеджерів, ТОП-
керівного складу.
Кількість молодих співробітників у 2022 році зменьшилась на 2% у порівнянні з 2021 роком.
Причина цього — військовий стан та відсутність значної кількості нових вакансій, бажання роботодавців наймати 
досвідчені кадри з клієнтською базою.
Важливим чинником є підняття зарплат для лікарів, розвиток частної медицини — що дає можливість молоді 
непогано заробляти, працюючи за фахом.

25%

50%

25%

2021 рік

20-30 31-40 41+

Вікова структура МП 
прогноз на 4 роки

14%

27% 58%

2026 рік прогноз

20-30 31-40 41+
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Бонусна система для медичних представників
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Модель бонусної системи

Виконання плану 
продаж МП 
в грошах / 
упаковках

Динаміка продажів 
 в періоді (3,6,12 

мес)
 в т. ч. стратегічних 

та 
бюджет 

утворюючих 
брендів

Знання брендів ЦА
Охоплення 

візитами ЦА
Лояльність ЦА - 
(структура АВС 

фахівців у базі МП)

Ефективність* 
використання 
маркетингового

бюджету МП

 
Кі

ль
кі

сн
іп

ок
аз

ни
ки

 
Якісніпоказники

-  Фінансово економічні
показники

 Маркетингові
показники

Система преміювання залежить від
стратегії та тактики компанії на ринку. 

Вона повинна стимулювати 
медичного представника:
1. Приносити компанії прибутки
2. Збільшувати кількість лояльних клієнтів
3. Збільшувати долю компанії на ринку
4. Раціонально використовувать ресурси
   компанії
KPI розподілені на 4 ділянки, які впливають на  
фінансово-економічні, маркетингові, 
кількісні та якісні показники.

Створюючи бонусну систему, можна давати 
різну вагу (коефіцієнт) цим показникам 
в системі мотивації та стимуляції
польової служби.

Зарплатыи 
медичних 
представників

Бонусна система 
для МП

Work4u
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Структура витрат на утримання МП* XX XXX UAH (X XXX 
USD)

Зарпалата Бонус Автомобіль Бензин

Навчання Розхідні Планшет та звʼязок

1. Офіційне працевлаштування 
2. Зарабітня плата та квартальний бонус 
(ХХ% ПДФО, ХХ % ВЗ, ХХ% ЄСВ)
3. Автомобіль ХХХХХХХХ,
(у власність компанії з амортизацією на Х років) 
+ Паливо АІ 95 — ХХХ л/міс
4. Навчання - 2 тренинга на рік в Україні
(з проживанням, проїздом та харчуванням)
5. Планшет амортизація Х роки, звʼязок ХХХ грн/міс.
6. Витрати на керівників та офіс не враховані.
7. Медичне страхування не враховане, так як 
зменьшилась кількість компанійЮ які цим 
користуються.

21 робочий день 
15 візитів на день

Зарплати 
медичних 
представників 

Зарплата в 
залежності від 
розміру компанії

Work4u

Витрати на МП 2021/2022 роки 

2021 2022

UAH
USD

Приклад  діаграми  дані приховані 
в комерційній версії подані долі відсотків.

Приклад  діаграми  дані приховані 
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Регіональний менеджер, повна зайнятість, ЗП Нето, тис. грн.
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Компанія (FF), осіб. Мін. / Макс. Медіана

Великі компанії (FTE > XXX) XX / XX XX - XX

Середні компанії (FTE XXX-XXX) XX / XX XX - XX

Невеликі компанії (FTE < XXX) XX / XX XX - XX

Нішові брендові компанії (FTE <XXX) XX / XX XX - XX

Зарплати 
регіональних 
менеджерів

В залежності від 
розміру компанії

Регіональні менеджери є основою польової служби, саме вони у 2022 році під час початку
війни приймали складжні управлінські рішення по персоналу, наявності медикаментів в 
аптечних мережах та дистрибʼюторських філіях.
На початку сезону осінь-зима 2022 — 2023 саме вони відновлювали роботу медичних представників.
Тому більшість компаній утримались від скорочення «золотого фонду менеджерів середьої ланки»
Крім цього, дохід регіонального менеджера був більший, ніж у медпредставника, що дозволили їм 
«протриматись» у складні часи. 
Також лояльність регіональних менеджерів до компанії завжди вища, за медичних представників.
Таким чином втрати в ЗП в доларовому еквіваленті критично не вдарили по ним, і з відновленням активної
промоції, регіональні менеджери мотивували команди на ефективну роботу та на виконання плану для 
отримання бонусів.
Можна спрогнозувати, що регіональні менеджери будуть «провідниками» ідей підвищення зарплат «полю» та 
активної візитної активності, так як ситуацію в регіонах краще них ні хто не бачить. Work4u

ДЕМО ВЕРСІЯ 

https://pharmreactor.ubs.org.ua/


                                                  

Маркетологи: продакт менеджери, бренд менеджери, 
Business Development Manager в Україні та CIS* повна зайнятість, ЗП Нето, тис. грн.

We accelerate your success  UBS Group

Посада Мін. / Макс. Медіана

Продакт менеджер ОТС/БАДи XX - XX XX-XX

Продакт менеджер Rx XX - XX XX-XX

Продакт менеджер Hosp XX - XX XX-XX

Digital marketing менеджер XX - XX XX-XX

Group product менеджер XX - XX XX-XX

У 2022 році компанії оптимізували свої продуктові портфелі, частина продуктменеджерів залишилась без роботи.
З іншого боку жінки-продуктменеджери мали можливість виїхати за кордон та працювати віддалено. Вони отримали 
забезпечення, як біженці та змогли адаптуватися в Германії, Англії, Ірландії, Нідерландах, Польщі, Чехії.
Ті хто мав довготривалі плани на перебування за кордоном — знайшли собі роботу на місці як маркетологи 
(допомогло знання англійської мови — особливість професії). Більшість маркетологів, що виїхало, не повернуться в 
Україну до закінчення війни. 

Зарплати 
фахівців відділу 
маркетингу

В залежності від 
портфелю 
продуктів 

На 2023 рік більшість компаній мають плани відновлювати активну роботу, тому попит на продукт менеджерів 
буде зростати, пік прийдеться на кінець весни-літо, коли перед наступним осіннім циклом будуть потрібні фахівці.
Сподіваємось, що рівень оплати праці маркетологів буде збільшуватись  

Чи погодиться пордактменеджер попрацювавши в Європі на ЗП в Україні?

Work4u
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Зацікавив наш звіт?
Купити звіт про зарплати у фармацевтиці (польова служба + офіс) можна, якщо  
заповнити форму заявки. Для цього перейдіть за посиланням.

Хочете отримати знижку до 50% вартості? - Станьте партнером проєкту.

We accelerate your success  UBS Group

ДЕМО ВЕРСИЯ 

Назва звіту Ціна, USD*

Зовнішня служба та маркетинг (розділи 1-6 звіту) 1 800,00

Зовнішня служба, маркетинг та офіс (усі розділи 
звіту) 2 250,00

Якщо вам необхідні вибіркові дані, ми також готові допомогти:
Вартість запиту інформації по позиції медичних представників — 1000 USD,
По іншим позіціям — від 200 USD.

* ціни вказані в доларах США з урахуванням ПДВ, рахунок виставляється в гривні 
за курсом НБУ на дату виставлення рахунку.
 

Скидка до 50%
на отчёт за 2022 год

Work4u

Work4u

Цена отчёта 
в зависимости 
от объёма данных 

Стоимость

https://www.zarplata.ubs.org.ua/skachat-otchyot/
https://www.zarplata.ubs.org.ua/skachat-otchyot/
https://www.zarplata.ubs.org.ua/report-for-sale/
https://www.zarplata.ubs.org.ua/report-for-sale/
https://pharmreactor.ubs.org.ua/


Ваш надійний HR партнер

HR- агенція повного циклу
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Фармацевтика
Медицина
IT- компанії
FMCG
Нафта та Газ
Рітейл

Спектр послуг:

НR — консалтинг

Підбір персоналу

Оцінка персоналу

Навчання персоналу

Аутсорсинг та Реплейсмент

Аналітика ринку роботи та зарплат

https://ubs.org.ua/
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Фармацевтика
Медицина
IT- компанії
FMCG
Нафта та Газ
Рітейл

НR — консалтинг:

Створення структури компанії

Аудит кадрової документації

Бюджетування витрат на персонал 

Розробка систем KPI та мотивації персоналу

Створення кадрової документації

Тренінги для HR-менеджерів

Проведення асесмент сесій

https://ubs.org.ua/
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Фармацевтика
Медицина
IT- компанії
FMCG
Нафта та Газ
Рітейл

Підбір персоналу:

Head hunting — ТОP positions

Executive search — ТOP & Midle positions

Масовий підбір — фахівці нижньої ланки

Підбір за технологією assessment center

https://ubs.org.ua/
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Газ
Рітейл

Оцінка персоналу:
Організація та проведення досліджень:

● Рівня професійної експертності

● Залученості персоналу

● Управлінців за технологією PAEI

● Soft skills

● Кадрового резерву компанії

Асесмент сесії для оцінки персоналу 

та створення кадрового резерву

https://ubs.org.ua/
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Навчання персоналу:
Soft skills: 

● комунікації та перемовини з клієнтами
● емоційний інтелект та профілактика емоційного  вигорання
● ефективне управління проектами (SCRUM)
● розвиток креативності

Нестандартне мисленя та креативність

Принципи підбору та системи мотивації персоналу

Підвищення ефективності менеджменту за системою РАЕІ 

https://ubs.org.ua/
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Головний напрямок
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Executive 
search

Підбір персонала
6 років ми працюємо на ринку рекрутингу
Фахівці з досвідом роботи > 20 років
Закриті вакансії: 

● ТОП позиції: директори представництв, керівники 
фінансисти та економісти, директори з виробництва,  HRD, 
CMO, CSO.

● Midle менеджери — керівники департаментів, регіональні 
менеджери, КАМи

● Фахівці: маркетологи, програмісти, аналітики, менеджери з 
логістики

● Лінійні менеджери та спеціалісти відділів продаж, ІТ-фахівці

Фармацевт
ика
Медицина
IT- компанії
FMCG
Нафта та 
Газ
Рітейл

https://ubs.org.ua/


Департамент підбору персоналу UBS Group
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ubs@ubs.org.ua
+380 67 291 84 97
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