
Умови праці віддалено працюючого
персоналу контактних центрів

(питання 6 та 7).

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

2021р



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



Були б Ви зацікавлені в роботі в контакт-центрі із
загальнодоступного місця (наприклад, орендований
стіл в коворкінгу або в кафе)?

Відповіді на питання 
англійського 
дослідження A CCMA 
Research Initiative, 
що було проведено у 
квітні 2021р. 
Кількість  
респондентів – біля 
200 з різних 
контактних центрів. 



Порівняння українських посадових відповідей

Більшість персоналу українських КЦ не вважає ідею працювати у коворкінгу або кафе
вдалою. Тим не менш, потенційно вона цікава половині керівників проектів, третині
супервізорів та контролерів якості та чверті операторів. Тільки керівники КЦ її категорично
не сприймають і не дивно, бо такий формат викликає багату кількість запитань (щодо
надійності зв’язку, тиші, конфіденційності та кошторису такого варіанту).
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Так, але не можу використовувати такий варіант з багатьох 
причин

Так, супер ідея!

Керівник проекту/площадки Керівник КЦ Контролер якості Супервізор Оператор



Додаткові
коментарі

Окрім відповідей на питання у
респондентів була можливість
залишати коментарі. В
даному опитуванні їх
залишили тільки відносно
двох запитань, які
розглядаються в цьому звіті.
По питанню щодо можливості
працювати у приміщенні типа
коворкінгу респонденти
писали наступне.

Можна працювати там, де мені комфортно?

Цікава ідея, але є нюанси. Можна було б спробувати,
цікаво.

Так, якщо вдасться витримати вимоги конфіденційності

Варіант непаганий, але в кафе дуже гучно

Хочу працювати вдома!
Якщо місце буде поблизу місця проживання та було б
можливо витримати достатній рівень приватності, то
був би зацікавлений

Один з варіантів для різноманіття. Працює, якщо інші
колеги працюють поруч

На постойну основу ні, на «пару разів на тиждень
вийти заради різноманіття в коворкинг» - так



Порівняння відповідей в Україні та Англії
Щодо роботи з коворкінгу або кафе українці та
англійці мають абсолютно протилежні думки –
69% українських працівників сумніваються або
не бачать сенсу, а 76% англійських вважають це
гарною та доречною ідеєю.

Так, для роботи з голосом такий варіант може
бути не доречним, але зараз все більше
операторів працюють з текстом, отже, для них
такий варіант не буде складним, особливо якщо
компанія надасть для цього відповідну техніку, а
вдома не дуже сприятливі умови для роботи.

Тобто англійці потенційно мають можливість
розглядати новий тип працівника –
«мобільного», який сам визначає, де може
працювати. Українські працівники (особливо
керівний склад) ще не готові до такого формату
роботи.
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Хто приймає рішення про формат роботи
співробітників КЦ у Вашій компанії?

Відповіді на питання
англійського
дослідження A
CCMA Research
Initiative, що було
проведено у квітні
2021р. Кількість
респондентів – біля
200 з різних
контактних центрів.



Порівняння відповідей в Україні та Англії

При порівнянні відповідей знову
можна зазначити, що дещо інші
соціальні стандарти дозволяють
англійцям бути більш вільними у
своєму виборі (співвідношення
74% до 58%). Також у українців
значно більший процент тих, що
не визначився з форматом роботи,
тобто потенційно співробітники
все одно чекають на рішення
керівництва.

Рекомендую звернути увагу на ці
дані та коментарі – можливість
самостійно приймати рішення по
формату роботи може позитивно
вплинути на лояльність персоналу,
що зараз особливо важливо при
великій його плинності.
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Керівництво КЦ приймає рішення щодо формату 
роботи, але враховує мою думку

Керівництво КЦ приймає рішення щодо формату 
роботи самостійно

Я самостійно можу вибирати формат своєї роботи

Поки що не знаю

UK Україна



Додаткові 
коментарі

Коментарів було зовсім мало,
але майже всі вони
показували негатив по
відношенню до прийняття
рішення компанією без
урахування побажань
робітників. Тому можна
рекомендувати компаніям
зробити можливість такого
вибору як мінімум
мотиваційною опцією.

Було б непагано, якби рахувались із думкою працівників

Я вважаю, що дуже добре, коли є право вибору у працівників
- працювати в офісі або вдома в залежності від того, який
варіант кому більше підходить

Вже вибраний віддалений формат роботи

Нажаль, керівництво ВЖЕ вирішило за нас. І питання: нащо
проводити це опитування, якщо думка працівників не 
враховується???

Ну-ну)



В ситуації, коли реальність навкруги постійно змінюється, особливо
важливою стає можливість компанії швидко змінюватись,
відповідаючи на виклики реальності. Біля чверті співробітників
українських контактних центрів хотіли б мати можливість
самостійно вибирати місце для роботи, працюючи частково з
технікою, яку їм надала компанія. Кількість таких співробітників
буде рости, як показує нам приклад Великобританії. Отже, компанії
вже мають готуватись до таких варіантів роботи, щоб мати
можливість використовувати їх ще до того, як вони почнуть
критично впливати на плинність персоналу.



Дякую за зацікавленість матеріалом. 

Запрошую до участі у наступному дослідженні – «Зарплатні проєкти
операторів/супервізорів контактних центрів України 2021»: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGW0QBHSwpXnExLOd3ES0vRyPn7kE
cop3VcHj_yBvjph-mzw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

Автор – Величко Ірина, https://ivelychko.com.ua/ , https://t.me/ivelychko
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