Комунікація без меж: працівник завжди на зв’язку
Тренд №9
Чи зрозуміла межа між
35% респондентів
проактивністю та продуктивністю?

26%

У компаніях
українських респондентів
дозволяється використання
лише перевірених інструментів
зв'язку / співпраці

стверджують, що у їх компаніях
дозволяється доступ до нових
інструментів та каналів комунікації
після ретельної перевірки та
схвалення IT

Різноманітність засобів комунікації
сьогодні продовжує вкрай важливе та
критичне запитання: чи справді ці
інструменти підвищують продуктивність?
Зміна робочого середовища та нові
підходи у лідерстві – шлях до розуміння
межі проактивності та продуктивності.

28%

11%

Натомість
говорять, що
співробітникам їх організацій
дозволяється вільно користуватися
новими каналами зв'язку та
інструментами в робочих цілях

76% респондентів з України вважають даний тренд важливим
53% учасників опитування повідомляють, що їх компанії готові

опитаних сприяють
активному використанню
працівниками нових каналів
комунікації та співпраці.

слідувати даній тенденції

Яким чином буде змінюватися спілкування працівників через різні канали комунікації впродовж наступних 3-5 років
Інтернет-платформи співпраці (Slack)

7%

Особисті соціальні мережі (Facebook, Instagram)

5%

35%

Додатки для соціального спілкування (Messenger, Snapchat) 3%
Робочі соціальні мережі (LinkedIn, Workspace, Yammer)
Миттєві повідомлення (Windows, Lynс)

Текстові повідомлення
Телефон / Голосова пошта

10%

53%

39%

7%

51%

47%

47%

39%
21%

35%
58%

28%

51%

24%
Зменшиться

© 2018 Товариство з обмеженою відповідальністю «Делойт і Туш»

55%

43%

Особисті зустрічі
Електронна пошта

59%

39%

58%
Залишиться без змін

26%
22%
21%
18%

Збільшиться
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Комунікація без меж: працівник завжди на зв’язку
Тренд №9
Канали комунікацій, які регулярно використовуються працівниками в Україні для особистого та професійного спілкування
Електронна пошта
Телефон / Голосова пошта
Текстові повідомлення
Додатки для листування (Messenger, Snapchat, Viber, WhatsApp, Telegram)
Особисті соціальні мережі (наприклад, Facebook, Instagram)
Робочі соціальні мережі (наприклад, LinkedIn, Workspace, Yammer)
Миттєві повідомлення (Lynс, Windows)
Інтернет-платформи співпраці (наприклад, Slack)
Інше
Ніякі з вищеперелічених

59%

65%
38%
11%
5%
2%
1%

47%
43%

58%
53%
52%

72%

88%

77%
76%

75%
82%

29%

12%

Персональна комунікація

Професійна комунікація

Який формат зустрічей ви регулярно використовуєте (принаймні 1 раз в тиждень)
78%
60%
36%

28%
2%

Особиста зустріч у
реальному часі
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Конференц-дзвінок,
телефонний дзвінок

Відеоконференції на
Веб-конференція /
основі
віртуальна зустріч
місцезнаходження
(WebEx, Blue Jeans)
(два офіси, підключені
за допомогою
відеопосилання).

Інше
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