
2. Назвіть причини, завдяки яким ви б 
віддали перевагу роботі в офісі

Порівняння результатів дослідження українського та англійського («Are you 
ready for the hybrid future?» A CCMA Research Initiative) ринків контактних 
центрів, 

2021р



Що 
порівнюємо?

Відповіді на питання 
англійського дослідження 
«Which, if any, of the 
following are your most 
important reasons why you 
spend/would spend time in 
the office?» A CCMA 
Research Initiative, що було 
проведено у квітні 2021р. 
Кількість  респондентів –
біля 200 з різних 
контактних центрів. 



Українське 
опитування

1. Такі ж питання, що й в
англійському дослідженні

2. Час проведення –
червень-липень 2021р

3. Кількість учасників – 171 з
різних контактних центрів

4. Досліджувалось
ставлення не просто
працівників контактного
центру, а працівників
різних рівнів

Оператори 109

Контролери якості 10

Супервізор 21

Керівники контактного центру 17

Керівники 
проекту/відокремленого 
підрозділу 6

Інші 8

Загалом 171



Оператори

Додаткові варіанти: 

• дуже велика зарплатня
(від 15000 грн на руки),

• вимушена необхідність -
умови компанії, 

• комфортні умови для
роботи, 

• зручніше крісло, ніж
вдома. 70%
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6%

Спілкування з колегами

Спілкування з безпосереднім 
керівником

Відчуття себе частиною команди

Отримання допомоги від колег

Можливість користування 
ресурсами компанії

Участь у нарадах

Можливість швидше вирішити 
виробничі питання

Повноцінне обслуговування 
запитів клієнтів

Не маю жодних переваг для 
роботи з офісу



Супервізори
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14%
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Спілкування з колегами

Відчуття себе частиною команди

Спілкування з безпосереднім 
керівником

Можливість користування 
ресурсами компанії

Можливість швидше вирішити 
виробничі питання

Повноцінне обслуговування 
запитів клієнтів

Отримання допомоги від колег

Участь у нарадах



Контролери 
якості 
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Відчуття себе частиною команди

Спілкування з безпосереднім 
керівником

Участь у нарадах

Можливість користування 
ресурсами компанії

Повноцінне обслуговування 
запитів клієнтів

Отримання допомоги від колег



Керівники 
контактного 
центру
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Спілкування з колегами

Повноцінне обслуговування 
запитів клієнтів

Можливість користування 
ресурсами компанії

Участь у нарадах

Відчуття себе частиною команди

Спілкування з безпосереднім 
керівником

Отримання допомоги від колег

Не маю жодних переваг для 
роботи з офісу

Можливість швидше вирішити 
виробничі питання



Керівники
проекту/відокр
емленого
підрозділу

100%

67%

33%

17%

17%

17%

17%

Спілкування з колегами

Відчуття себе частиною команди

Можливість користування 
ресурсами компанії

Комфортні умови для праці

Можливість швидше вирішити 
виробничі питання

Спілкування з безпосереднім 
керівником

Отримання допомоги від колег



Порівняльна 
характеристика у 

відповідності з 
посадою

Переважна більшість співробітників
КЦ бажало б виходити в офіс задля
спілкування і відчуття єдиного
колективу, одначе на допомогу від
колег сподівається значно менше, ніж
на розмову з безпосереднім
керівником. Це вказує на низький
рівень здатності самостійно
вирішувати питання.

Тільки керівники КЦ надають увагу
повноцінному обслуговуванню
запитів клієнтів та іншим бізнес-
питанням.

Відчуття себе частиною команди

Спілкування з колегами

Повноцінне обслуговування запитів клієнтів

Можливість користування ресурсами 
компанії

Отримання допомоги від колег

Спілкування з безпосереднім керівником

Участь у нарадах

Можливість швидше вирішити виробничі 
питання

Не маю жодних переваг для роботи з офісу

Оператори

Контролери якості

Супервізор

Керівники контактного центру

Керівники проекту/відокремленого підрозділу



Порівняння 
відповідей в 

Україні та Англії

Незважаючи на те, що відчуття
команди, а також відношення до
нарад в українців та англійців
майже на одному рівні,
необхідність у спілкуванні в
українців суттєво вища.

Вони також мають значно нижчу
зацікавленість у повноцінному
обслуговуванні клієнтів, а у
вирішенні питань спираються
більше на думку
безпосереднього керівника, ніж
колег по роботі, на противагу
англійцям.
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Україна UK

Відчуття
себе 
частиною
команди

Спілкування
з колегами

Повноцінне
обслуговуван
ня запитів
клієнтів

Можливість 
користування 
ресурсами 
компанії

Отриман
ня
допомог
и від
колег

Спілкува
ння з 
безпосер
еднім
керівник
ом

Участь у 
нарадах

UK 33% 32% 28% 27% 25% 21% 19%
Україна 32% 72% 11% 19% 16% 31% 14%




