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ОЛЕНА 

ЦИСАР

У моєму досвіді 200 

великих проектів, понад 

500 тренінгів та 

виступів, десятки 

статей.

• Разові консультації та регулярний супровід по всьому спектру сервісних питань

• Проведення всіх видів сервісних досліджень (30+)

• Створення або адаптація стандартів сервісу, їх ефективне впровадження

• Робота з супротивом персоналу, системами мотивації та комунікації з сервісу

Мій принцип 

"Зробимо сервіс 

системою".

Я працюю з 

клієнтським 

сервісом 20 

років, з 2002 року.

Я працювала в 

Україні, Росії, 

Казахстані.

Нині я живу у Відні.

http://www.facebook.com/olena.tsysar


Головний 
офіс у 
Відні 

Ми входимо в Top-10 
європейських CХ-агенцій10

Наш досвід - це більше
20 років на ринку21

7 представницьких офісів

Кількісних проєктів
щороку 100+

Професійних 
сертифікацій 10+

Наша діяльність 
у більш ніж 90 країнах 90+

На мапі представлені лише декілька 
країн, в яких ми здіснюємо діяльність 

Австрія Україна Румунія Грузія Азербайджан Казахстан

1 2 3 4 5 6

Туреччина

7

Міжнародний дослідницький холдинг 

4Service™ Holding

https://4service.group/

https://4service.group/


Поодинці передбачення марні і можуть бути драматично помилковими. Тільки 
команди можуть дати відносно точний прогноз. Наша методика – це аналіз 
десятків джерел, інтерв'ю із експертами. Приєднуйтесь!

1. Метаіснування від Фейт Попкорн

2. Футуролог Бернар Марр

3. Актуальні тренди TrendHunter

4. Сайт актуальних матеріалів Futurism

5. Команда дослідників Feefo

6. Institute of Customer Service 

7. Консалтингова компанія Forrester

8. Дослідницька компанія Ipsos

9. Дослідники та консультанти Feefo

10.Спільнота лідерів бізнесу CustomerThink 

11.Deloitte

Дослідники та консультанти

ДЖЕРЕЛА

1. Steven Van Belleghem 

2. Ian Golding

3. Bruce Temkin 

4. Jeanne Bliss

5. Shep Hyken

6. Mary Drumond

7. та інші

Експерти

Серед експертів – активні міжнародні 

консультанти у сфері клієнтського 

сервісу

https://youtu.be/zdXpG-rhpK0
https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2022/01/05/the-10-tech-trends-that-will-transform-our-world/?sh=2e1c279b457a
https://www.trendhunter.com/
https://futurism.com/newsletter
https://www.feefo.com/en/business/resources/tips/business/resources/tips/customer-experience-cx-trends-2022
https://www.instituteofcustomerservice.com/
https://www.forrester.com/
https://www.youtube.com/watch?v=CiixbLvlVlo
https://www.feefo.com/en/business/resources/reports/cx-trend-report-2022/?submissionGuid=c375097f-c2bb-4670-8093-37032c2c99ae
https://customerthink.com/2022-marketing-predictions/
https://www2.deloitte.com/us/en/insights/topics/marketing-and-sales-operations/global-marketing-trends/2020/customer-participation.html
https://www.stevenvanbelleghem.com/
https://ijgolding.com/
https://www.xminstitute.com/
https://www.customerbliss.com/
https://hyken.com/
https://hyken.com/
https://www.linkedin.com/in/marydrumond/


МАЙБУТНЄ 
ВАРІАТИВНО. 
Мейнстрім непереможний

Нема фіксованого майбутнього. Воно 

стане таким, яким ми його виберемо

Готуємось до апокаліпсису чи 

прориву?

Ця доповідь мала вперше відбутися 24.02.22



3 ГЛОБАЛЬНІ ТРЕНДИ 
незмінні для світу і України

Коктейль реальностей. 
Metalife крокує світом. 
Роботи є навіть на війні

Кордони стерті. Світ 
мультиполярний. 
Україна мігрує. Тренд 2. 
Міграція на захід

Гроші – пахнуть! Екологія, 
етика, цінності важливіші 
за чистий прибуток. Вся 
Україна донатить, кожен –
волонтер. Тренд 3



Мрія про метавсесвіт як набір 
віртуальних світів, які охоплюють 
всі сфери життя людини (робота, 
відпочинок, освіта, особисте 
життя та ін.)

Усі види зміненої реальності 
(AR, VR, Full-filter reality)

NTF і все різноманіття 
криптовалют

Коктейль реальностей.

Metalife, metaverse, mixed reality, blended reality.

Відповідає тренду технологічності української війни

Гібридний формат 
робочих місць

Все більше видів дозвілля та 
шопінгу онлайн (віртуальний 
простір для ігор, подорожей, 
знайомств, івентів росте)

Робота людей замінюється 
роботою ботів, роботів, 
автоматів



Hyper-connected 

micro-city

Гігант торгової нерухомості світового масштабу 

Westfield продемонстрував бачення майбутнього 

роздрібної торгівлі. Майбутній торговий центр 

описується як супер об'єднуючий, як невелике місто 

для людей, які цінують гарний досвід, відпочинок, 

гарне самопочуття та розвиваюче середовище. 

Тут люди зможуть вчитися та відпочивати

Біометричні ванни з можливістю 

аналізу здоров'я

Сканування сітківки з доступом до 

попередніх покупок та рекомендації 

наступних

AR (доповнена реальність) дзеркала 

показують, як Ви виглядаєте у потенційних 

покупках без примірки G
L

O
B

A
L

 К
Е

Й
С



Кордони стерті. Світ мультиполярний. Відповідає 

українському тренду «Міграція на Захід»

Нестабільність, 

непередбачуваність.

Поняття статі, віку, країни 

походження застаріли і 

неактуальні

У моді інклюзивність та 

різноманітність, від Китаю до 

Франції зростає популярність 

глобалізації

Центри світу (США) втрачають 

свою вагу, все більше трендів 

задає Азія

У середньому 48% опитаних у всьому світі згодні з 

тим, що глобалізація корисна для їхньої країни, тоді як 

тільки 13% не згодні, а решта нейтральна або не впевнена

Ipsos



Facebook пропонує 
71 гендер

Gender is
social construct

З 2014 року Facebook запропонував 

користувачам 56 варіантів опису свого гендера, 

відтоді він доопрацював список до 71. Стать 

померла – заявляють розробники.

Phluid Project - магазин одягу без гендеру

Магазин одягу з Нью-Йорка – це не лише колекції 

без обмежень, а ще кав'ярня та місце для зборів із 

трибунами, інсталяціями. Слова «баланс», 

«рівність», «свобода», «відкритість», «небінарність», 

«безстрашність» відображають цінності

І це лише один приклад G
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1. Занепокоєння зміною клімату зростає у всьому світі 
(Ipsos: у Німеччині +9%, Франція +12%, Китай +1% 
з 2013)

2. Питання етики загострені: змінюються суспільні 
стандарти, від організацій вимагають позиції у 
політичних та соціальних питаннях

3. Цінність приватного простору зростає. Актуальні 
питання законності збору персональних даних, фіксації 
поведінки, емоцій та ін. При цьому державні інститути та 
бізнеси прагнуть до стеження за клієнтами та 
співробітниками

4. Метареальність дає почуття нової повної свободи. 
Виникнуть питання нової етики, напр., чи повинні ми 
називати аватара нашим власним ім'ям, чи етичні 
інтимні стосунки з аватаром, скільки заплатити за 
безсмертя в мета та ін.

Гроші – пахнуть! Екологія, етика, цінності 
важливіші за чистий прибуток. Відповідає 
українському тренду «Волонтерство»

Виживуть ті, хто ставить людей, 

землю та етику на перше місце

Фейт Попкорн



Ben&Jerry`s
Найміцніший зв'язок, який ви можете 
створити з клієнтами, пов'язаний із 
загальним набором цінностей. Бен Коен, 
засновник Ben&Jerrys

«112 компаній вже повністю 
вийшли з російського ринку»

(KSE Institute)

1148+
Continue Operations

176+
Pausing Investments

312+
Scaling Back

710+
Suspension

398+
Withdrawal

112+
Exit Completed
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https://leave-russia.org/companies-that-exited


Безмежна 
автоматизація

Неетичний моніторинг даних і тотальне
стеження за клієнтом і співробітником



1. Мова в фаворі. Лагідна невпинна 
українізація. Популярність української 
невпинно росла, і ми сподівалися на 
лагідний перехід бізнесу на українську мову

2. Міграція населення. Брак робочих рук, 
зростання середнього віку працівників в 
сервісі, сезонні фази роботи, життя на 
декілька країн

3. Потужний ІТ в сервісі. Автоматизація, 
багатоканальність, безшовність, робота 
з зниженням бар'єрів

4. 30 років з Європою. Жодної ностальгії по 
ретро. Орієнтація на світові тренди, як 
то екологічність, смак і стиль, свобода у 
самовираженні, швидкість, безбар’єність, 
розваги і враження, колаборації тощо

Січень 2022

Було
Липень 2022

1. Мовний конфлікт. Російська маргіналізується. 
Українська дуже різна – від вишуканої до 
жахливої, і це проблема роботодавця 

2. Регіони і українці мігрують на захід. Скрізь 
лояльність до українського, в тренді любов до 
регіонів, до свого. Деякі професії в надлишку, 
інших бракує, висока плинність або ротація. 
Єднання з Європою 

3. Волонтерство та соціальна 
відповідальність бізнесу

4. Спрощення сервісів і продуктів 

5. Український споживач став цінувати 
український сервіс. Про це свідчать десятки 
повідомлень лідерів думок і тисячі звичайних 
українців. Укрзалізниця, Нова Пошта або 
Монобанк стали легендами.

Стало
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 1 Мовний конфлікт

Українська мова стає мовою принципу. В публічному 

просторі говорити українською необхідно, це частина 

іміджу і профілактика хейту

Російська маргіналізується. В сервісному 

обслуговуванні говорити російською можливо, але не 

з україномовним споживачем, бо це може 

спровокувати конфлікт. 

Не вся Україна говорить 

українською, при цьому багато 

з громадян працюють в сервісі. 

Задача бізнеса – знайти 

рішення для мовних

конфліктів. 
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До лютого 2022 україномовний контент не 

продавався. Напр., купляли лише подушки 

"Я тебя люблю». А «Я тебе кохаю» 

припадали пилом на складах. Зараз 

ситуація перевернулася повністю: 

приватний бізнес не може продати 

російськомовний продукт". 

З лютого місяця змінилася навіть картина 

пошукових запитів в Гугл.

Як маленький, так і великий 
бізнеси переходять на 
українську. 

Аліна Акуленко, канд. філологічних наук, перекладач, 
одночасно консультант мовних питань інтернет торгівлі



Питання 
Тесту

Чи актуальний мовний
конфлікт для Вас?

Тренд не 
актуальний

Тренд дуже 
виражений

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

оцініть по шкалі від 1-го до 10-ти



Міграція на захід. Любов до свого. Перетинається з 
глобальним трендом «Кордони стерті, світ 
мультиполярний»
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Пересуваючись Україною і Європою, українці 
отримують новий досвід  і починають 
цінувати українській сервіс, надавати 
перевагу українським сервісам і продуктам. 

Три регіональні передумови

Регіони мігрують на Захід, з 

розгортанням бізнесів, інколи 

з підкресленням регіональної 

специфіки (херсонський, 

одеський бізнес і др). Важливо 

враховувати очікування 

місцевої ЦА

У тренді любов до малої 

батьківщині і «зшиття» 

України. Це показують вже 

деякі компанії (Ашан, 

Галичина)

Масова міграція персоналу 

означає надлишок певних 

професій, але брак інших. 

Роботодавець бачить чергу 

до себе, але все одно має 

виклики швидкого пошуку, 

якісної адаптації і легкої 

заміни.

«А у нас то 

краще 

було!» 



Цифри 
міграції

Станом на 12.07.2022 в Європі зафіксовано 

понад 5,6 мільйона українських біженців, 

включаючи 

Станом на 23.08.2022 кількість внутрішньо переміщених осіб (ВПО) 

в Україні понад 6,97 млн осіб, що становить 16% загального населення. 

Цифра зростає: за місяць кількість ВПО збільшилась майже 

на 330 000 осіб (5%)
Джерело: Звіт Міжнародної організації з міграції У
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Цифри постійно змінюються, але понад 2,5 мільйона українців повернулися додому з 

початку російського вторгнення. 
Джерело: ЄС - з Україною

1 207 650
Польщу

867 000 
Німеччину

388 097 
Чехію

145 000
Туреччину

141 562 
Італію

https://displacement.iom.int/sites/g/files/tmzbdl1461/files/reports/IOM_Gen Pop Report_R8_UKR.pdf
https://ukraine.europarl.europa.eu/uk/-the-eu-response-to-the-ukraine-refugee-/products-details/20220329CAN65346?xtor=SEC-169-GOO-[Ukraine]-[Responsive]-S-[%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96]


Любов до малої 
батьківщини
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https://www.facebook.com/yuliya.byelinska/posts/pfbid0W5sB1exwX8x35k1bdML6mbVAogiy894VM5pBJZPb2MRzt1C7DZU8xaS17n5Rof8Nl


«Зшиття» України. 
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Ашан резервує місце під 
товари з окупованих 
територій, залишаючи 
полиці порожніми

https://allretail.ua/news/77432-polici-chekayut-i-mi-chekayemo-iniciativa-vid-auchan-ukrajina


Україна єдина

Львівська компанія 

«Галичина» тимчасово змінила 

назву і почала випуск продукції 

під назвами усіх етнографічних 

регіонів України

«Для нас головне на сьогодні

заявити …, що ми – це вся 

Україна, яка є неподільною і 

єдиною»

директорка з маркетингу в 

компанії «Галичина» Оксана 

Андрушків Agroreview.com У
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Галичина змінює назву 
на честь інших регіонів

https://agroreview.com/content/molochna-kompaniya-galychyna-zminyla-nazvu-na-chest-inshyh-regioniv/


Питання 
Тесту

Чи актуальний тренд міграції
для вашого бізнесу?

Тренд не 
актуальний

Тренд дуже 
виражений

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

оцініть по шкалі від 1-го до 10-ти

Питання для 
подальшого 
аналізу

Як змінилися 
очікування Ваших 
клієнтів, які 
мігрували?

Чи цінний 
регіональний колорит 
і чи варто його 
підкреслювати? 

Як Ви долаєте 
виклики міграції 
персоналу (мова, 
освіта, плинність 
тощо)?
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 3 Волонтерство та соціальна 

відповідальність бізнесу

Цей тренд відповідає глобальному тренду 

«Гроші пахнуть. Екологія, етика, цінності 

важливіші за чистий прибуток»

Клієнти хочуть знати і 

бачити на ділі позицію 

компанії
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 3 Волонтерство та соціальна 

відповідальність бізнесу

Цей тренд відповідає глобальному 

тренду «Гроші пахнуть. Екологія, 

етика, цінності важливіші за 

чистий прибуток»

Клієнти хочуть знати і 

бачити на ділі позицію 

компанії



Волонтерство: 
український бізнес 
збирає 11 мільйонів на 
зграю «Валькірій» для 
ЗСУ

COMFY спільно з «Благодійним 

Фондом Сергія Притули» збирають 11 

мільйонів гривень на 15 БПЛА. 

Компанія віддала пів мільйона 

гривень від себе і запрошує всіх 

донатити. 

За +100 тисяч гривень назви брендів-

благодійників зможуть потрапити на 

корпус «Валькірії»
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Питання 
Тесту Чи актуальний тренд 

волонтерства для вашого бізнесу?

Тренд не 
актуальний

Тренд дуже 
виражений

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

оцініть по шкалі від 1-го до 10-ти

Питання для подальшого аналізу

А Ваш бізнес долучається до соціальних ініціатив?



Спрощення 
сервісів і 
продуктів.

Reduce cognitive load (зменшення 
когнітивного навантаження) є глобальним 
трендом сучасності. Складний, погано 
упакований контент не продається. 

В Україні складний сервіс може наражати 
на смертельну небезпеку, приносити стрес 
або віднімати цінний час

Бізнесу варто спростити комунікації зі 
споживачем на всіх рівнях (продукт, 
інструкцію, анкету, скрипт тощо). 

Але повідомлення має бути зрозумілим, 
кожне слово мати смисл і мету. 
Спілкування з мешканцем Херсону, Харкова і 
Києва (що тимчасово в Польщі) має бути 
різним
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Київстар, суттєве спрощення 
умов роумінгу ПОСЛУГА 
«Роумінг як вдома»тобто
послуга залишилася такою 
самою, як в Україні В чужому середовищі простий 

і зрозумілий тариф Київстар дозволив 

• Зняти стрес і подбати про своїх абонентів

• Запропонувати вигідний тариф у порівнянні з 
локальними операторами

• З часом повернути абонентів, яким відмовили 
європейські оператори у пільгових умовах

• Підвищити задоволеність клієнтів
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На вході:
У перший місяць вторгнення у 
роумінгу опинилися 2,8 мільйони 
абонентів Київстар, 12% бази.  Місяць 
безкоштовного роумінгу, 340 мл гр



Наша директорка була з чоловіком в 
кафе. Співробітники кафе одразу 
включили знижку для ЗСУ в чек, бо 
бачили форму. 
Простий і щирий сервіс
Але це не все…

«Зараз мій чоловік у лікарні і я приїхала
купити йому бандажний пояс 
післяопераційний у Медтехніку. 
Запитую у дівчат про пояс, а вона «Чи 
не в ЗСУ чоловік?» і зробила знижку, 
без документів, просто внесла потім
ФІО до реєстру»

У
К

Р
А

ЇН
А

 К
Е

Й
С



Питання 
Тесту

Чи актуальний тренд спрощення продуктів
і сервісів для вашого бізнесу?

Тренд не 
актуальний

Тренд дуже 
виражений

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

оцініть по шкалі від 1-го до 10-ти

Питання для подальшого аналізу

Наскільки прості і зрозумілі Ваші продукти і комунікації зі споживачем? 
Чи персоналізуєте Ви свої канали і стиль спілкування під портрет клієнта?



Результат самотестування

Питання

• Чи актуальний мовний конфлікт 
для Вас?

• Чи актуальний тренд міграції для 
вашого бізнесу?

• Чи актуальний тренд волонтерства
для вашого бізнесу?

• Чи актуальний тренд спрощення 
продуктів і сервісів для вашого 
бізнесу?

50 балів

У вас час великих 
змін, разом з 

Україною

25 і менше

Деякі тренди варті 
вашої уваги, 
змінюйтесь

10 і менше

5 трендів не про 
вас. Дивіться 

глобальні тренди, 
надихайтеся до 

змін

Результат



МАЙБУТНЄ 
ВАРІАТИВНО, 
АЛЕ МЕЙНСТРІМ 
НЕПЕРЕМОЖНИЙ

Вибір за нами!



ВІРИМО 

У ЗСУ і 

адаптуємося 

до трендів

Майбутнє 

варіативно, 

але мейнстрім 

непереможний

Вибір 
за нами



ВІРИМО 
У ЗСУ і 
адаптуємося 
до трендів



ОЛЕНА ЦИСАР
f a c e b o o k . c o m / o l e n a . t s y s a r

• Консультації з усіх питань сервісу

• Дослідження та проекти з редизайну сервісу

f a c e b o o k


