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Вивчаю і консультую по сервісу 20 років, займаюся 
аудитом і перебудовою сервісних систем.

Професійний слоган «Зробимо сервіс системою»

У досвіді 200 великих проектів, 
більше 500 тренінгів та виступів, десятки статей. 
І вже 6 років досліджую сервісні тренди. 

Спікер бізнес шкіл (kmbs, Міжнародний Інститут 
Бізнесу, Бізнес-Школа МІМ), а також СХ форумів 
(«Лояльний покупець: де у нього кнопка?», CX World 
Forum, CEM та ін.)

Олена Цисар
Експерт Customer Experience. 
Сервіс коуч
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Розробка і адаптація стандартів сервісу в різних 
точках контакту з клієнтами

Всі дослідження сервісу: якісні, кількісні, Mystery 
Shopping, NPS, Kano model, CSAT

Впровадження змін по сервісу, робота з супротивом 
персоналу

Сервіс в HR: від підбору до мотивації

Сервіс в PR: комунікаційні плани по сервісу

Сервіс менеджмент: управління цілями, планами і 
результатами заради прибутку, лояльності і репутації

Повага до теорії. Системний, реалістичний підхід, 
турбота про конвертацію інвестицій в прибуток.

МОДЕЛЬ СЕРВІС-
МЕНЕДЖМЕНТУ
«Машина сервісу» https://www.facebook.com/olena.tsysar 
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В СВІТІ - 
СЕРВІС В 
КРИЗІ

Проблем стало набагато більше, і люди 
потребують сервісу (звертаються, пишуть, 

просять, шукають, кричать)
Ресурсів стало набагато менше (мало світла, 

персоналу, мало грошей, часу, товару, 
продукту тощо)

Вимоги клієнтів ростуть, клієнтів стає 
більше, стає складно зберегти навіть 

мінімальний рівень сервісу

ДНО



СЕРВІС В УКРАЇНІ – 
ТРЕНДИ БУЛО СІЧЕНЬ 
2022
Мова в фаворі. Лагідна невпинна українізація. Популярність 
української невпинно росла, і ми сподівалися на лагідний перехід 
бізнесу на українську мову

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

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

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

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

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 

Волонтерство та соціальна відповідальність бізнесу
Спрощення сервісів і продуктів 

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 ЛИПЕНЬ 
2022



ПІДСУМКИ РОКУ В 
УКРАЇНІ



ФАЗА 
КРИЗИ
Зима весна 2022
Головна стратегія – вижити. Головні інструменти – 
максимальна децентралізація, ініціатива знизу, увага 
до фронтлайн, порятунок ресурсів (людські, 
складські, фінансові тощо). Поки маленький і 
середній бізнес мігрував на захід, прагнучі вижити, 
великий тягнув: був зв'язок, була логістика, готівка і 
продукти. Вистояли. 

А в сервісі стали критично важливими такі 
інструменти, як СПРОЩЕННЯ всього, чітка проста 
комунікація, наявність продукту. Пригадайте: «Хліба 
немає, але завтра спечем, готівку можна отримати на 
касі, банк не працює на тимчасово окупованій 
території, тариф роумінгу «Як дома»

________________________________________

Як пережили?



ФАЗА 
АДАПТАЦІЇ
Літо 2022
Стратегія – прийняти реальність, змінити під неї життя. 
Люди і бізнеси закріплялися на нових місцях, змінювали 
процеси, думали, усвідомлювали, створювали нові сегменти. 
Цільова аудиторія розділилася мінімум на 3 групи – Червона 
фронтова, Жовта (де прилітає), Зелена (безпечний закордон), 
відповідно комунікація і сервіс теж розділилися. Мовна 
машина невпинно молотила російську в шмати, бізнес 
заговорив українською. Настала ера роботодавця, люди стали 
в чергу за роботою, волонтерство стало зрілим. Потекли ріки 
евакуйованих додому, приносячи з собою любов до 
українського продукту і сервісу, за яким скучили. 

В СЕРВІСІ критично важливою стала українська МОВА, бо 
маргіналізація російської незворотна. Очікування більшості 
країни знову виросли – війна не причина для  бідного 
асортименту, затримки доставки або складних процесів. 
Вибагливі українці на марші!

________________________________________

Як адаптувалися?



ФАЗА 
НЕЗЛАМНОСТІ
Осінь зима 2022. 
Холод настав, а з ним – нові випробування, головне з 
яких – фактор несподіванки. Ядерка, шахеди, 
обстріли? Хто швидше встигне перебудувати свої 
процеси до нових умов? Як працювати без води і 
світла, де знайти інтернет, як замінити он-лайн. 
В сервісі критично важливими стали почуття. 
Роздратування, ейфорія, вдячність, злість, втома і 
сльози, конфлікти і подяки стали реальністю. Вміти 
працювати стійко, без світла зовні – але з теплом 
всередині, стає трендом. Росте лояльність до свого 
продукту, принциповість у цінностях – і 
радикалізація як наслідок.

_______________________________________
_

Як не 
зламатися?



МАЙ
БУТ
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ть 

світл
а?

Головні тренди
1. Позитив
2. Бути кимось
3. Ні брехні



СТУСАН ЛЮБОВІ

СПАЛАХ ПОЗИТИВУ, 
Навколо забагато болю, криз і поганих новин. 
Багато хто переживає втрату. Але щоб подолати 
темну смугу, щоб вижити, нам необхідний 
позитив. 
Але… Як? 
У світі постпандемічна криза персоналу (брак 
талантів, швидкі звільнення, вигорання)
В Україні – війна (брак певних фахівців, 
нестабільність ресурсів, щоденна зміна умов 
праці). 

Час працювати серцем. 
Якщо раніше ми працювали руками, 
потім – мізками, прийшов час 
працювати серцем

________________________________________
Бізнес 2023 має зробити акцент на позитивних 
стусанах Що зробить клієнта радісним? Маєте 
ідеї? Ваші клієнти (і працівники) точно мають 
багато пропозицій. Тому 2023 варто почати з 
опитування «Як тебе порадувати, друже»?

 Варто



НЕБАЙДУЖІСТЬ
НЕБАЙДУЖІСТЬ 
в промислових масштабах. В світі вже 
неможливо стояти осторонь змін. Корпорації не 
можуть – бо це їм не вибачать клієнти – 
зневажати цінностями світу, як то екологія або 
війна.

Не б
удьте

 

НІЯК
ИМИ

________________________________________

Тому завдання бізнесу на 2023 – вибрати свою 
цінність і у всіх каналах нести її клієнту. «Какая 
разница» або «внє політики» не спрацює в 
корпоративному сегменті. 
Має бути чітка артикульована позиція лідерів, 
яка проявляється в кожному акті по відношенню 
до клієнтів. Напр., ви за мовну стійкість в 
обслуговуванні, то будь ласка зробіть відповідні 
скрипти, курси для співробітників, перекладіть 
всі документи тощо. Або ви за екологічний 
продукт, цінність здорового дитинства, 
безпечний простір, чесний бізнес. То несіть ці 
гасла своїй клієнтській аудиторії. 

 Варто



НІ БРЕХНІ
НІ БРЕХНІ. 
В пусті слова менеджерів не вірять ні клієнти, ні 
співробітники. 
В одній моїй знайомій компанії кожен ранок 
починався з слів директора про важливість 
сервісу, але жодного рішення щодо покращення 
не було. Хотілося прямо волати - «Зробіть хоть 
щось!» 

________________________________________

Прив’яжіть сервіс до зарплат і КPI, зробіть 
простіше шлях клієнта, стимулюйте швидкість, 
зростання асортименту тощо. 
Стівен Ван Белегем зокрема закликає «Кожне 
рішення, що приймається, аж до 
бухгалтерського обліку, управління персоналом 
і ланцюжка поставок, повинно прийматися з 
урахуванням інтересів клієнтів». Досить 
декларацій. Час дій.

 Варто



ДЖЕРЕЛА

Маккінзі
Стівен Ван Белегем
Інститут клієнтського сервісу, Великобританія

https://www.mckinsey.com/capabilities/operations/our-insights/the-state-of-customer-care-in-2022
https://www.stevenvanbelleghem.com/blog/10-customer-experience-for-2023-and-beyond/
https://www.instituteofcustomerservice.com/membership/


ГОЛОВНІ ТЕЗИ 
MCKINSEY
Проблеми на всіх сервісних фронтах
Живий та он-лайн сервіс (самообслуговування) зрівнюються за значенням, відбувається 
об'єднання каналів. Лідери галузі запитують себе: «Як ми можемо створити кращий, більш 
персоналізований досвід за допомогою цифрових послуг?»
Талантів по роботі з клієнтами стає все менше, але саме вони необхідні для сервісу. Брак 
на фахівців, що здатні вирішувати складні запити
Основні напрямки роботи 2023
- Зберігати цінних людей
- Змінити точку взаємодії з повторюваних дій на складні, але важливі для клієнтів. Напр., 
перенести акцент із повторюваних дзвінків на складні, а прості замінити ботами.
- Використовувати штучний інтелект та розширену аналітику, автокоучінг та системи 
цифрової допомоги



8 ГОЛОВНИХ ДУМОК THE INSTITUTE OF 
CUSTOMERSERVICE

1. Ставлення, потреби та поведінка клієнтів стануть більш поляризованими
2. Політична нестабільність стримуватиме довгострокові рішення
3. Керівники служби обслуговування клієнтів повинні бути готові навести надійні 
аргументи для збереження інвестицій
4. Надання правильного поєднання технологій і людського досвіду буде критично 
важливим фактором відмінності послуг
5. Зростатиме занепокоєність щодо того, як забезпечити прийнятний мінімальний рівень 
обслуговування в основних секторах
6. Організаціям потрібно буде переорієнтуватися на планування робочої сили та весь досвід 
співробітників
7. Буде зростати визнання професії клієнтського обслуговування
8. Голос клієнта стане більш помітним у корпоративному управлінні



STEVEN
VAN BELLEGHEM
Positivity with impact

The rise of empowered CX

Bright CX

A growing influence sphere

Re-Inventing Customer Loyalty

Helping customers make (not just save) money

The Power of Micro decisions

Tik-Tok-Ise your experience

Bring in the robots

Ambient intelligence reborn 

(переклад у нотатках)

https://www.stevenvanbelleghem.com/
https://www.stevenvanbelleghem.com/


1. Військова справа, медицина, 
психологія і реабілітація, логістика і 
енергетика будуть набирати обертів. Що 
ще?

2. Українці знизять очікування, але 
емоційно будуть вразливі і чутливі

3. Українська мова закріпляється 
назавжди

4. Зітруться гендерні, вікові, фізичні і 
решта кордонів. Україна - сплав всього з 
усім

5. Формується повага до себе 
порівнюючи з Європою, суб'єктність. 
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ВИКЛИКИ

Зберегти емоційних і фахових. Як?

Не брехати. Бути послідовним і небайдужим? 

Максимально спростити сервіс і прибрати 
бар'єри. Як?

Скоротити кількість кліків і звернень. Як?

Знизити затрати і обґрунтувати необхідність 
сервісу

Зробити систему цифрової допомоги 
екологічною

2023



З ЧИМ 
ЙДЕМО ?


