Міні-випуск
КАРАНТИН. РОБОТА.
ДИСТАНЦІЙКА

КОЖНИЙ П’ЯТИЙ УКРАЇНЕЦЬ У НЕОПЛАЧУВАНІЙ ВІДПУСТЦІ
▪

4 з 10 українців зазначають, що з початку карантину відбулись негативні зміни у працевлаштуванні – зменшення
зарплатні, неоплачувана відпустка і, навіть звільнення. Така ситуація станом на 27 березня.

▪

Про зменшення зарплатні загалом говорить 19% опитаних. В більшості випадків зменшення зарплатні
супроводжується зменшенням обсягу роботи. Проте, для 7% обсяг роботи лишається тим самим, а зарплатня зменшується
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Зарплатня зменшилась

у середньому

на 30%

19%
Зарплатня без змін
36%
Відправили у
неоплачувану відпустку

20%

21%

2%

▪

Для більшості українців урізання зарплатні
відбулося на рівні 30% відсотків або менше.
Проте є й ті, хто зазнав суттєвіших втрат – 5%
говорять про скорочення зарплатні більше, ніж на
третину

Звільнили

Не працювали
до карантину

Питання: У зв’язку з карантином, як змінилась ситуація з вашою роботою?
На скільки відсотків зменшилась Ваша заробітна плата?

Вибірка: 400 інтерв’ю. Цільова аудиторія: міське населення України 18-55 років (інтернет-користувачі, міста з
населенням 50тис+). Термін опитування: 26-27 березня 2020

«ДИСТАНЦІЙКА» СПРИЙМАЄТЬСЯ ПО-РІЗНОМУ, АЛЕ ПЛЮСІВ БІЛЬШЕ
Не тратишь время на дорогу, деньги на обед,
встаешь, когда удобно
Одеса
Відносна свобода, незалежність від начальства
Луцьк

Більшість працює не дистанційно

Дистанційка дарує свободу

Близько 6 з 10 працюючих українців продовжують
ходити на роботу, при цьому 4 з 10 на регулярній
основі (кожний день).
Ключова причина криється не в тому, що немає
бажання працювати дистанційно, а в тому, що
немає такої можливості (специфіка самої роботи
або відсутність організаційного забезпечення для
дистанційного формату)

Дистанційна робота подобається тим, хто спробував.
Ключові плюси – вільний графік та економія часу на
дорогу.
Лише 6% серед працюючих віддалено повністю
невдоволені таким режимом. Причини - відсутність
спілкування та погане технічне забезпечення для
виконання роботи в нових умовах

43%

Продовжую ходити на роботу, не
працюю дистанційно
Повністю працюю дистанційно, з
дому

36%

14%
8%

В більшій мірі дистанційно, на
роботу ходжу менше
В більшій мірі ходжу на роботу,
дистанційно в меншій мірі

Те, що тут тобою ніхто не командує
Київ
Возможность параллельно заниматься
домашними делами))) экономия денег за проезд
Кривий Ріг
Відсутність безпосереднього контакту
з непрєимними колегами
Харків

Я працюю дистанційно, але змушують
виходити чергувати і це повна дурня!
Луцьк
Керівництво фірми не розглядає можливості
працювати дистанційно
Київ
Кассиром работать дистанционно? Это как?
Деньги мне домой будут приносить?
Миколаїв

Питання: Як змінився формат Вашої роботи за останній тиждень?
Чи подобається Вам дистанційний формат роботи? Чому?

6%

Подобається дистанційка
45%
48%

І подобається, і ні
Не подобається дистанційка

Вибірка: 71 інтер’ю (ті, хто повністю працюють дистанційно)

Вибірка: 198 інтерв’ю (ті, хто працює зараз, не у відпустці). Цільова аудиторія: міське
населення України 18-55 років (інтернет-користувачі, міста 50тис+). Термін
опитування: 26-27 березня 2020
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