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ВСТУП 

Забезпечення захисту прав споживачів фінансових послуг в Україні довгі роки було проблемним 
питанням, для ефективного вирішення якого не вистачало ані законодавчих, ані інституційних 
передумов. На практиці це втілювалося у відсутності дієвих механізмів захисту інтересів клієнтів 
фінансових установ, значній кількості гучних скандалів навколо ошуканих вкладників банків, страхових 
та фінансових компаній протягом останніх 28 років та, як результат, у високому рівні недовіри українців 
до фінансового сектору в цілому.  

Незважаючи на те, що за останній час було досягнуто певного прогресу у зміцненні нормативно-
правової бази захисту прав споживачів фінансових послуг, не всі проблеми ще вирішені. 

1. Закон про SPLIT (79-IX) та Закон про вдосконалення захисту прав споживачів фінансових послуг (122-
IX) було прийнято, забезпечуючи належне регулювання фінансового ринку та надаючи повноваження
фінансовим регуляторам захищати права споживачів фінансових послуг. Влітку 2019 року у
Національному банку України було створено профільний підрозділ – Управління захисту прав
споживачів фінансових послуг, який відповідає на скарги споживачів, розробляє нормативну базу у цій
сфері, встановлює вимоги до прозорості та достовірності інформації, проводить перевірки установ.

2. Законопроект про установу фінансового омбудсмена, зареєстрований у парламенті у лютому 2019
року, не був розглянутий. Але на початку цього року депутати висловили зацікавленість у його повторній
реєстрації та внесенні у порядок денний. Тому розуміння існуючих практик розгляду скарг, каналів
вирішення спорів споживачів з фінансовими установами та можливих шляхів їх вдосконалення є наразі
особливо актуальним.

3. У березні-червні 2019 року було досліджено практику розгляду скарг на страховому ринку. За його
результатами було створено Офіс страхового примирителя – організацію, що сприяє позасудовому
вирішенню спорів між страховиками та споживачами страхових послуг.

Однак, не дивлячись на перші позитивні зрушення, все ще існує потреба у ґрунтовному аналізі проблем, 
процесів, ставлень та потреб інших фінансових установ у частині взаємодії зі споживачами та 
вирішення їхніх скарг. Перш за все, це стосується установ, які є активними учасниками ринку 
роздрібного кредитування населення – банків та фінансових компаній (окрім СК та НПФ), на частку яких 
за статистикою припадає найбільша частина скарг споживачів (від 67 до 89% за різні періоди 2018-2020 
року). Тому розуміння існуючих практик розгляду скарг, каналів вирішення спорів споживачів із цими 
фінансовими установами та пошук можливих шляхів їх вдосконалення є наразі особливо актуальним. 

Цей звіт містить результати першої хвилі дослідження, присвяченої вивченню роботи зі скаргами 
споживачів у банківському секторі України (період дослідження – квітень-травень 2020 року). Він 
включає аналіз наявних практик роботи українських банків зі скаргами споживачів, бенчмарк 
зарубіжного банківського досвіду за цим напрямком роботи, а також висновки і рекомендації для 
ключових стейкхолдерів банківського ринку (Національного банку України, банківських асоціацій та 
самих банківських установ) щодо покращення їх роботи зі скаргами споживачів.  

Практична значущість цього звіту полягає у поглибленому аналізі: 

 кращих практик роботи зі скаргами, які застосовуються у ТОП-20 роздрібних банків України, що
лідирують за обсягами наданих кредитів та залучених депозитів у секторі В2С,

 досвіду роботи зі скаргами споживачів банківських установ, асоціацій та центробанків на сусідніх
ринках регіону ЦСЄ, який може бути розглянутий та, можливо, запозичений українським
банківським сектором.

Обговорення результатів цього дослідження та розроблених рекомендацій з експертною спільнотою 
сприятиме вдосконаленню загальноринкових підходів до опрацювання скарг споживачів у банківському 
секторі України, дозволить знайти ефективні шляхи мінімізації їх обсягів, і в кінцевому підсумку – не 
лише покращити клієнтський досвід користувачів банківських послуг, а й підвищити загальний рівень 
довіри населення до українських банків. 
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МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ 
 

Комплексне дослідження роботи фінансових установ зі скаргами споживачів можна умовно поділити на 
дві хвилі: 

 ПЕРША ХВИЛЯ дослідження включає вивчення роботи банків України зі скаргами споживачів та 
проводиться із залученням ключових гравців роздрібного ринку банківських послуг України 
(квітень-травень 2020 року), 

 У рамках ДРУГОЇ ХВИЛІ дослідження буде проаналізовано взаємодію найбільших за роздрібним 
портфелем фінансових компаній зі споживачами їхніх послуг (липень-вересень 2020 року). 

 

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ: аналіз поточної практики роботи українських банків та фінансових компаній зі 
скаргами споживачів – їхніх проблем, процесів, поглядів та потреб у взаємодії зі споживачами та 
розгляді їхніх скарг, а також розробка не тільки дієвих рекомендацій щодо вдосконалення їхніх процесів, 
але й запропонування сучасних фінтех-рішень для вирішення спорів між споживачами та фінансовими 
установами.  

Для реалізації мети дослідження розроблено методологію, що передбачає реалізацію кожної з хвиль 
цього проекту в два основні етапи: 

ЕТАП 1. АНАЛІЗ РИНКОВОЇ СИТУАЦІЇ AS IS – отримання первинних даних щодо поточної практики роботи 
банків та фінансових компаній України зі скаргами споживачів та порівняння її з практикою фінансових 
установ на інших географічних ринках (переважно країни ЄС, регіон ЦСЄ – Центральної та Східної 
Європи). 

ЕТАП 2. РОЗРОБКА КОНЦЕПЦІЇ TO BE – комплексного бачення того, як має працювати банківська система 
та окрема установа зі скаргами споживачів з урахуванням поточних українських практик, кращого 
зарубіжного досвіду, можливостей впровадження в Україні відповідних заходів та технологій.  

 

Для реалізації Етапу 1 (аналіз ринкової ситуації AS IS) дослідження заплановано 2 кроки: 

1. кабінетне дослідження найкращих практик та підходів банків щодо розгляду скарг споживачів 
банківських послуг у зарубіжних країнах (попередньо у 3-4 країнах регіону ЦСЄ); 

2. польове дослідження українських банківських практик щодо опрацювання клієнтських скарг: експертні 
інтерв’ю з представниками банківських установ, діяльність яких охоплює максимальну частину 
роздрібного ринку банківських послуг. Передбачене опрацювання вибірки / ренкінгу з 20 українських 
банків, що разом:  

 формують 96% ринку роздрібного кредитування, виходячи із показників кредитної 
заборгованості фізичних осіб перед банківськими установами станом на 01.02.2020, 

 утримують 92% вкладів фізичних осіб у банківській системі України станом на 01.01.2020. 

 

У свою чергу, польове дослідження включає:  

 Проведення експертних інтерв‘ю з топ-менеджментом банків. 

 Проведення експертних інтерв‘ю з відповідальними фахівцями та/або керівниками лінійних та 
функціональних підрозділів, що безпосередньо реалізують процедуру опрацювання скарг у 
зазначених банках відповідно до своїх посадових обов‘язків.  

 Контент-аналіз та порівняння нормативних документів банків, що регламентують їх процедури 
роботи зі скаргами (внутрішня документація), а також їхніх офіційних звітів, в яких описані певні 
складові практики роботи зі скаргами, з виконанням вимог цих документів на практиці (де це 
можливо). 

 

Перші два етапи дослідження є обов’язковими для реалізації. Третій етап є допоміжним та реалізований 
лише за бажання банків-учасників дослідження надати необхідні документи на запит дослідницької 
команди проекту.  
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МЕТОДОЛОГІЯ ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТНИХ ІНТЕРВ‘Ю З ТОП-МЕНЕДЖМЕНТОМ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ 

МЕТА: проаналізувати загальний підхід банків до роботи зі скаргами, стратегічне бачення керівництвом 
проблеми ефективного розгляду скарг та можливих напрямків її вирішення на загальноринковому рівні. 

МЕТОД ЗБОРУ ДАНИХ: персональні інтерв’ю f2f з топ-менеджерами банків із вибірки. 

Ураховуючи поточну ситуацію в Україні, а також приналежність респондентів до важко досяжної групи 
(висока зайнятість, проведення дослідження під час карантинних заходів в Україні, пов’язаних з 
розповсюдженням COVID-19), може бути використаний формат особистих дистанційних інтерв’ю за 
допомогою сучасних засобів комунікації: Zoom, Skype, Viber тощо.  

ВИМОГИ ДО РЕСПОНДЕНТІВ: керівники банків вищої ланки, що керують напрямом роботи зі скаргами – 
перша особа та /або її заступники з питань клієнтського сервісу, операційної діяльності тощо. 

ОЧІКУВАНА ТРИВАЛІСТЬ ІНТЕРВ’Ю: 40-60 хвилин 

ІНСТРУМЕНТИ ЗБОРУ ДАНИХ: формалізований сценарій інтерв’ю. Сценарій інтерв’ю є ідентичним для обох 
форм його проведення – як для особистої зустрічі, так і дистанційного спілкування з респондентом. 

МЕТОДОЛОГІЯ ПРОВЕДЕННЯ ІНТЕРВ‘Ю З ВІДПОВІДАЛЬНИМИ ФАХІВЦЯМИ 

МЕТА: проаналізувати наявні бізнес-процедури банків по роботі зі скаргами, дослідити внутрішні 
проблеми, з якими стикаються установи при опрацюванні скарг та бачення профільних спеціалістів 
щодо можливих напрямків їх вирішення на рівні банку 

МЕТОД ЗБОРУ ДАНИХ: персональні інтерв’ю f2f з фахівцями, що безпосередньо реалізують процедуру 
опрацювання скарг у банках відповідно до своїх посадових обов‘язків. Ураховуючи поточну ситуацію в 
Україні, також може бути використаний формат особистих дистанційних інтерв’ю за допомогою 
сучасних засобів комунікації: Zoom, Skype, Viber тощо.  

ВИМОГИ ДО РЕСПОНДЕНТІВ: провідні фахівці, керівники лінійних та функціональних підрозділів, 
наприклад, фахівці з менеджменту якості послуг, керівники сервісних центрів, контакт-центрів банку, 
керівники служб комплаєнсу тощо. 

ОЧІКУВАНА ТРИВАЛІСТЬ ІНТЕРВ’Ю: 60-90 хвилин. 

ІНСТРУМЕНТИ ЗБОРУ ДАНИХ: формалізований сценарій інтерв’ю. Сценарій інтерв’ю є ідентичним для обох 
форм його проведення – як для особистої зустрічі, так і дистанційного спілкування з респондентом. 

МЕТОДОЛОГІЯ ВИВЧЕННЯ ТА ПОРІВНЯННЯ НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ БАНКІВ, ЩО РЕГЛАМЕНТУЮТЬ ЇХНІ 

ПРОЦЕДУРИ РОБОТИ ЗІ СКАРГАМИ 

МЕТА: проаналізувати існуючі нормативні документи банків, що регламентують наявні в організації 
бізнес-процеси щодо роботи зі скаргами клієнтів, а також їхні офіційні звіти, в яких наведені статистичні 
дані, та порівняти цю інформацію з виконанням вимог цих документів на практиці (де це можливо), а 
також з відповідями експертів, отриманими на двох попередніх етапах дослідження.  

МЕТОД ЗБОРУ ДАНИХ: 

 запит на отримання документів до респондентів банку,

 збір даних з відкритих джерел – офіційних сайтів банківських установ, що включені до вибірки
дослідження.

ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕТАПУ 2 ДОСЛІДЖЕННЯ (РОЗРОБКА КОНЦЕПЦІЇ TO BE) ЗДІЙСНЕНО: 

1. Опрацювання та узагальнення кращих практик українського банківського ринку, зафіксованих під час
проведення опитувань представників банківських установ.

2 Аналіз кращого міжнародного досвіду у сфері роботи банківських установ зі скаргами своїх клієнтів (у 
межах 3-4 зарубіжних країн). 

3. Формування переліку заходів та запропонування Фінтех/IT-технологій, що здатні покращити практику
взаємодії банків зі споживачами та вирішення їхніх скарг, аналіз можливостей впровадження
запропонованих рекомендацій та інструментів в Україні.
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МЕТОДОЛОГІЯ РОЗРОБКИ ПРОПОЗИЦІЙ ЩОДО ПОКРАЩЕННЯ ПРАКТИК РОБОТИ УКРАЇНСЬКИХ БАНКІВ ЗІ СКАРГАМИ 

СПОЖИВАЧІВ 

МЕТА: виявити напрямки вдосконалення поточної роботи українських банків із скаргами споживачів, 
проаналізувати кращі міжнародні практики у цій сфері, розробити концепцію оптимальної роботи 
банківської установи зі скаргами клієнтів, сформувати перелік заходів та технологій, що здатні 
покращити існуючу практику діяльності банків в поточних умовах.  

МЕТОД ЗБОРУ ДАНИХ: 

 контент-аналіз ринкової ситуації AS IS в Україні та міжнародного досвіду, виокремлення кращих
практик,

 генерація та тестування ідей щодо можливих заходів та технологій, що можуть покращити
існуючу практику роботи українських банків зі скаргами клієнтів, у т. ч. запропонування Fintech
або IT-рішень.

Згідно обраної методології було сформовано вибірку дослідження, що включає 20 провідних 
банківських установ України, які є лідерами на ринку кредитних та депозитних послуг для споживачів – 
фізичних осіб (див. Таблицю 1). 

Таблиця 1. Вибірка дослідження на ринку банківських установ України 

№ Банк 
Сума кредитної 

заборгованості фізосіб на 
01.02.2020, млн. грн. 

Вклади фізосіб на 
01.01.2020, млн. грн.

1 АТ КБ "ПриватБанк" 76 047 196 790 

2 АТ "АЛЬФА-БАНК" 31 742 36 159 

3 АТ "ПУМБ" 15 067 21 460 

4 АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (Монобанк) 11 495 10 677 

5 АТ "Ощадбанк" 11 322 104 813 

6 АТ "ОТП БАНК" 10 612 16 121 

7 АТ "Райффайзен Банк Аваль" 8 848 29 925 

8 АТ "УКРСИББАНК" 6 817 22 690 

9 АТ "Ідея Банк" 6 469 3 468 

10 АТ "А-БАНК" 6 385 4 595 

11 АТ "КРЕДОБАНК" 6 263 7 677 

12 АБ "УКРГАЗБАНК" 5 764 25 008 

13 АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" 4 905 7 824 

14 АТ "ТАСКОМБАНК" 2 158 8 098 

15 АТ "БАНК ФОРВАРД" 1 974 1 672 

16 АТ "Укрексімбанк" 1 965 26 065 

17 АТ "МЕГАБАНК" 1 035 3 798 

18 АТ "КБ "ГЛОБУС" 1 009 1 300 

19 АТ "ПРАВЕКС БАНК" 394 2 050 

20 АТ "БАНК АЛЬЯНС" 26 1 087 

Загалом по вибірці 210 298 531 278 

Частка вибірки у загальних показниках 
банківської системи України 

96% 92% 

Банківські установи, які увійшли до вибірки, забезпечують 96% обсягів ринку банківського кредитування 
фізичних осіб в Україні, а також 92% обсягів роздрібних банківських депозитів станом на січень-лютий 
2020 року. Таким чином, вибірка дослідження є цілком репрезентативною, оскільки у кінцевому підсумку 
досягнута участь у дослідженні всіх провідних банків, які обслуговують основний потік споживачів 
банківських послуг (фізичних осіб), та діяльність яких (у тому числі по роботі зі скаргами) переважно 
формує наявний клієнтський досвід та репутацію банківської галузі в Україні.  

https://bank.gov.ua/files/stat/Kred_class_2020-02-01.xlsx
https://bank.gov.ua/files/stat/Kred_class_2020-02-01.xlsx
https://bank.gov.ua/files/stat/Kred_class_2020-02-01.xlsx
https://bank.gov.ua/files/stat/FG_2020-01-01.xlsx
https://bank.gov.ua/files/stat/FG_2020-01-01.xlsx
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Малюнок 1. Частка банків, включених у 
вибірку, на ринку роздрібного кредитування 
станом на 01.02.2020 

Малюнок 2. Частка банків, включених у 
вибірку, за обсягами залучених депозитів 
фізичних осіб станом на 01.01.2020 

Відповідно, даний звіт містить репрезентативний опис практик банківського сектору України щодо 
роботи зі скаргами споживачів, кращі з яких можуть бути запроваджені на рівні усього ринку та враховані 
при створенні ринкових механізмів.  

Такі механізми та кращі практики мають бути спрямовані на покращення клієнтського досвіду, зниження 
кількості скарг споживачів на банки та підвищення рівня довіри українців до банківських послуг та 
установ.  

Абсолютна більшість проведених інтерв’ю у 16 з 20 банків відбулася у форматі особистого 
дистанційного спілкування з їх представниками (F2F – face-to-face інтерв’ю за допомогою цифрових 
каналів). Окремі банки-учасники дослідження, зокрема 4 установи державної форми власності, надали 
письмові відповіді на поставлені запитання дослідження. 

Малюнок 3. Розподіл інтерв’ю у банках за типом їх проведення 

Окремі інтерв’ю мали груповий формат, тобто на них були запрошені 2 та більше фахівців, оскільки: 

 до функції роботи зі скаргами залучені різні структурні підрозділи,

 з вузьких питань роботи зі скаргами топ-менеджер компанії вирішив спілкуватися у присутності
профільного фахівця або делегував йому відповіді на частину запитань під час проведення
інтерв’ю. У таких випадках уточнюючі питання профільному фахівцю (окрема анкета) ставилися
під час додаткової телефонної бесіди або листування у месенджерах, оскільки низка питань
інтерв’ю для топ-менеджерів та профільних фахівців банків дублюються.

96%

банки, що брали участь у дослідженні

інші банківські установи України

92%

банки, що брали участь у дослідженні

інші банківські установи України

16

4

F2F інтерв`ю заповнення опитувальника
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Малюнок 4. Розподіл інтерв’ю у банках за числом учасників 

 

 
У низці банків на запитання інтерв’ю, передбачені для топ-менеджменту, надавали відповідь експерти, 
що формально мають статус менеджера середньої ланки. Фактично, саме у них є повноваження для 
самостійного прийняття або впливу на фінальне рішення щодо задоволення певної скарги споживача. 
Також до їх компетенції входить управління всім процесом роботи зі скаргами клієнтів в компанії. 
  
Наприклад, виходячи з кейсів конкретних банків, такою уповноваженою особою може бути директор 
департаменту трансформацій, директор операційного блоку, директор з маркетингу або керівник 
омніканального контакт-центру.  
 

ПРИКЛАД 

У той же час, на банківському ринку України існують окремі приклади, коли саме менеджери 
найвищої ланки безпосередньо спілкуються з незадоволеними споживачами, особисто 
включаються до розгляду не лише масштабних, але й типових скарг для утримання тісного 
зв’язку з клієнтами та оперативного прийняття рішень щодо покращення клієнтського 
сервісу. Такий підхід демонструє один з банків, де до прямого спілкування з клієнтами 
залучені як голова правління банку, так і його перші заступники. Команда банку вважає таку 
роботу важливою частиною своєї стратегії побудови найбільш клієнт-орієнтованого 
роздрібного банку в Україні. 

 
Враховуючи кількість та склад учасників проведених інтерв’ю, отримані результати дослідження 
дозволяють отримати достатньо релевантні дані, зробити надійні висновки та представити повний звіт 
за результатами проведеного дослідження.  

  

15

5

особисте інтерв`ю

групове інтерв`ю (2-4 особи)
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РЕЗЮМЕ ДОСЛІДЖЕННЯ 
 

Аналіз практик роботи банків зі скаргами споживачів свідчить, що провідним гравцям банківського 
ринку України притаманний системний підхід до вирішення проблемних питань клієнтів та організації 
зворотного зв’язку щодо звернень, включаючи скарги. 90% досліджуваних банківських установ 
формалізували свої принципи, процеси роботи зі скаргами та належну практику їх опрацювання у 
певному документі – наказі, стандартах роботи компанії, бізнес-процесі, положенні тощо. 

 
Ще одним джерелом інформації про скарги є моніторинг відгуків на зовнішніх онлайн ресурсах, 
включаючи профільні інтернет-майданчики з відгуками на фінансову тематику. До таких заходів 
вдаються представники 80% досліджених банків. Окремі з них вважають неприйнятною співпрацю із 
зовнішніми майданчиками, оскільки бізнес-модель останніх передбачає отримання плати від 
фінансових установ за можливість реагування на клієнтські скарги та коментарі, поряд з публікацією 
анонімних скарг, які у свою чергу, не модеруються порталом навіть за відсутності їх обґрунтування. 

 
Переважна більшість досліджених банківських установ системно опрацьовує скарги клієнтів, 
приділяючи увагу кожному з етапів роботи зі скаргою – від її отримання до надання відповіді та вжиття 
відповідних заходів, а також активно займаються профілактуванням скарг та вживають регулярних 
заходів щодо запобігання репутаційним ризикам та формування позитивного клієнтського досвіду 
своїх споживачів. У половині досліджуваних банків (11 з 20) створено централізований підрозділ або 
виділено окрему штатну одиницю – фахівця, до сфери відповідальності якого входить робота зі 
скаргами (переважно або виключно цей функціонал). 

 
Етапність бізнес-процесу роботи зі скаргами у більшості досліджених банків України є типовою. Вісім 
основних етапів роботи зі скаргою включають: отримання скарги, її фіксацію, попередню оцінку змісту 
і класифікацію скарги, розслідування скарги, прийняття рішення щодо скарги та вжиття заходів, 
надання відповіді на скаргу, внесення змін в роботу банку за підсумками розгляду скарги та оцінку 
задоволеності споживача її розглядом. Але останній етап – оцінка рівня задоволеності розглядом 
скарги, контроль якості обробки звернень – поки що реалізується банками вибірково чи у скороченому 
форматі (45% банків). 

 
Попри типовість загальних етапів роботи українських банків зі скаргами, масштаби роботи (кількість 
скарг, що надходить до банку), методичне забезпечення, організаційні, програмні та технічні 
інструменти, що застосовуються на кожному з етапів опрацювання скарг, у досліджених банках 
суттєво відрізняються. Також принципово різними є підходи досліджених банківських установ до 
класифікації скарг, водночас НБУ поки що не пропонує єдиної класифікації скарг споживачів для 
всього банківського ринку. Наявність єдиної класифікації скарг для формування галузевої звітності 
дала б змогу отримати цілісну картину за даним напрямком, що була б корисна і самим банкам. 

 
90% профільних експертів досліджуваних банків вважають статистику скарг споживачів у своїй 
установі як мінімум задовільною, або навіть такою, що може слугувати приводом для професійного чи 
галузевого визнання. Представники банків також відзначили покращення ситуації зі скаргами завдяки 
законодавчим змінам – прийняттю Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо захисту прав споживачів фінансових послуг» від 20.09.2019 р. № 122-IX, зокрема 
зменшення кількості кредитних скарг (55-60% від загальної кількості). Доброчесні практики 
інформування про умови кредитування набули більшого поширення, а відтак, представникам банків 
стало простіше інформувати клієнтів про умови власних кредитних продуктів. Водночас, карантин та 
ситуація навколо СOVID-19 майже не вплинула на статистику скарг у банках.  

 
Українські банки, що брали участь у дослідженні, забезпечують омніканальність для подання скарг, у 
тому числі розглядають як скарги усні звернення та запити у діджитал-каналах, впроваджують 
корпоративну культуру відкритості та високої залученості до взаємодії з клієнтами, у т. ч. через 
соціальні мережі. Окремі українськи банки навіть практикують залучення найбільш досвідчених та 
лояльних клієнтів до тестування нових сервісів, у тому числі за символічну або реальну винагороду. 

 
Значна кількість банків має автоматизовані рішення для роботи зі скаргами та впровадила ведення 
єдиного електронного реєстру/бази даних скарг з деталізованою інформацією за кожним кейсом, а 
також застосовує чіткі маршрути обробки скарги – карта клієнтської подорожі та матриця 
відповідальності для співробітників, залучених до опрацювання скарги.  

 

1 
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https://interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/133850
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Клієнтські скарги слугують важливим джерелом інформації, завдяки якому банки ініціюють зміни в 
своїй роботі та впроваджують новації на ринку. Понад 30% банків, залучених до цього дослідження (7 
з 20 установ) орієнтовані на впровадження не поодиноких, а системних змін за результатами розгляду 
скарг споживачів. При цьому основним інструментом, яка дозволяє організувати швидке 
впровадження необхідних новацій, є створення спеціальних робочих груп, чи багатофункціональних 
команд, які ініціюють зміни у бізнес-процесах банку. 

 

Поточна ситуація у банківському секторі України є сприятливою для подальшого покращення 
галузевих практик роботи зі скаргами споживачів. По-перше, банки націлені на покращення своїх 
процесів та обмін досвідом між собою. По-друге, банківський ринок загалом досить позитивно оцінив 
перші кроки регулятора у створенні методичного підґрунтя для опрацювання скарг банками, після 
появи у нього функції захисту прав споживачів фінансових послуг. Тож зусилля ключових 
стейкхолдерів (Національного банку України, банківських асоціацій та провідних банків) мають бути 
спрямовані на розвиток законодавчого та інституційного середовища, подальший розвиток 
методичного підґрунтя роботи зі скаргами та впровадження цільових практичних заходів з їх 
профілактики.  

 

На рівні управління окремими банками ресурс удосконалення роботи зі скаргами споживачів лежить у 
площині подальшої централізації роботи зі скаргами, чіткого розподілу відповідальності та 
запобіганню конфлікту інтересів при розгляді скарг, виділення достатніх ресурсів та повноважень для 
швидкого опрацювання скарг, у тому числі «на місцях», автоматизації процесів роботи зі скаргами та 
їх подальшої інтеграції у функцію управління клієнтським досвідом, включаючи вимір задоволеності 
клієнтів розглядом скарги.  

 

Як свідчать результати дослідження кращих практик роботи зі скаргами на європейських банківських 
ринках, швидке покращення клієнтського досвіду споживачів банківських послуг та зниження рівня 
скарг можливе за рахунок впровадження норм так званого «м’якого права», що передбачає розробку 
та впровадження галузевих стандартів обслуговування споживачів у банках та кодексів банківської 
етики, що включали б питання роботи зі скаргами. Такі норми можуть бути впроваджені і в 
банківському секторі України, на рівні асоціацій та об’єднань учасників ринку. 

 

Проведений бенчмарк зарубіжних банківських ринків, зокрема, ринку Угорщини, доводить, що 
ефективна загальногалузева модель роботи зі скаргами передбачає:  

 впровадження єдиної класифікації скарг від центробанку країни (на додаток до існуючих 
класифікацій у банку),  

 ведення ним загальної ринкової статистики за скаргами з їх подальшим багатомірним аналізом, 

 публікацію щорічних звітів щодо захисту прав споживачів та рекомендацій щодо впровадження 
цільових заходів, які мають попереджувати появу або знижувати кількість певного типу скарг у 
майбутньому.  

Серед таких цільових заходів мають превалювати ініціативи з підвищення фінансової грамотності за 
участю провідних гравців ринку та національного банку країни, розроблені з урахуванням поточного 
рівня скарг за конкретними банківськими продуктами чи послугами. Ефективність впроваджених 
заходів оцінюється, у тому числі, за динамікою рівня скарг у наступному річному звіті регулятора. 

 

Спираючись на міжнародний досвід, дієвим інструментом покращення взаємодії банків України та 
споживачів може стати розбудова комплексного галузевого механізму опрацювання скарг споживачів 
– інтеграція наявних розвинених IDR-процедур1 банків (внутрішніх) з дієвою системою ADR2 (зовнішні 
органи позасудового врегулювання суперечок із користувачами банківських послуг). 

 

З урахуванням поточних викликів, спричинених ситуацією навколо COVID-19, при розбудові 
механізмів ADR у банківському секторі може виявитися доцільним активне використання інструментів 
дистанційного подання, фіксації та розгляду скарг. Зокрема, це створення ODR-платформ та інших 
FinTech-рішень, що можуть бути застосовані не лише для спрощення процедури подання скарг, але й 
для спрощення зворотної комунікації по скаргах з боку банків, формування офіційних відповідей 
банківських установ в цифровому форматі, що будуть визнаватися регулятором та дозволяють банку 
вести комунікацію зі скаржником онлайн.   

                                                 
1 Система IDR (internal dispute resolution, з англ. внутрішнє вирішення спорів) передбачає вирішення скарги клієнта 
в межах банку, без залучення третіх осіб та / або організацій 
2 Система ADR (alternative dispute resolution, з англ. альтернативне вирішення спорів) передбачає позасудове 
розв’язання скарги споживача із залученням третіх осіб та / або організацій: національного банку, банківської 
асоціації, омбудсмена тощо 
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РОЗДІЛ 1. 

ФАКТИЧНИЙ СТАН РОБОТИ БАНКІВ УКРАЇНИ 

ЗІ СКАРГАМИ СПОЖИВАЧІВ 
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1.1. ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ ТЕРМІНУ «СКАРГА» У ДОСЛІДЖУВАНИХ БАНКАХ, 
КЛАСИФІКАЦІЇ СКАРГ ТА ЇХ РОЗПОДІЛ 

У визначенні скарги як такої більшість досліджуваних банків використовують її широке трактування. 
Зазвичай вони розглядають як скаргу будь-яке звернення, що містить негативну оцінку або 
невдоволеність клієнта роботою банку. В окремих випадках як скарги розглядаються звернення навіть 
не від клієнтів, а від потенційних споживачів чи широкого кола осіб, ігнорування яких так чи інакше може 
зашкодити репутації банку.  

Серед установ, які потрапили у вибірку дослідження, присутні й ті, котрі використовують у своїй практиці 
вузьке визначення скарги, наближене до терміну, що зазначається у законодавстві про звернення 
громадян. Це поодинокі випадки, коли банк орієнтується виключно на письмові звернення клієнтів з 
приводу незадоволення його роботою. 

Малюнок 1.1. Підходи банків до визначення клієнтської скарги: приклади визначень 

РОЗШИРЕНИЙ ПІДХІД: 
будь-яке публічне негативне 
згадування банку або звернення 
клієнтів, потенційних споживачів чи 
інших осіб з критикою 
щодо роботи банку 

«Будь-яке згадування, наприклад, у соцмережах, яке навіть 
побіжно є негативом, сприймається і обробляється як 
скарга...» 

«Ми вважаємо скаргою будь-яке висловлене невдоволення 
громадян – як клієнтів, так і не клієнтів нашого банку, що 
адресоване нашій установі та пов’язане з нашими 
продуктами,, обслуговуванням, тарифами тощо...» 

ТИПОВИЙ ПІДХІД: 
будь-який запит клієнта за будь-якими 
каналами, що містить опис проблеми, 
невдоволення 
роботою банку 

«Для нас скарга - будь-яке проблемне питання або негативний 
відгук, які виникли через те, що ми не змогли дійти 
порозуміння на рівні першопочаткового звернення клієнта...» 

«Скарга – будь-яке невдоволення клієнта послугою, 
продуктом, обслуговуванням, процесом, яке висловлено 
клієнтом у будь-якому каналі комунікації...» 

ЗВУЖЕНИЙ ПІДХІД: 
офіційне письмове 
звернення споживача, 
близьке до визначення 
у законодавстві 

«Наше розуміння скарги засноване на Законі України «Про 
звернення громадян».  
Ми використали це визначення, але перефразували його для 
нашого банку...» 

«Скарга - письмове звернення клієнта,  
в якому зазначено ПІБ і стоїть підпис клієнта. Звернення в 
контакт-центр не є скаргою...» 

Малюнок 1.2. Визначення скарги представниками банківського ринку: розподіл банків за 
трьома поширеними підходами 
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Що стосується класифікації скарг споживачів, то на сьогодні українські банківські установи 
демонструють дуже різнопланові підходи до її розбудови. Загалом можна виділити наступні практики 
щодо класифікації та категоризації скарг на банківському ринку України: 

 у більшості досліджуваних банків використовується предметна класифікація скарг, тобто за
джерелом виникнення проблеми. Наприклад, скарга на технічні проблеми (не працює банкомат і
т.п.), на роботу персоналу, на діджитал-сервіси, організацію роботи банку (режим роботи відділень
тощо). Це практика 19 найбільших банків, що взяли участь у дослідженні, хоча підходи до
класифікації або категоризації таких скарг суттєво відрізняються. Зокрема, в одному із
досліджуваних банків використовується 18 категорій та 42 підкатегорії скарг;

 понад половини досліджених банків (12 з 20) використовують продуктову класифікацію скарг, у
відповідності до типу послуги, за якою виникає проблема, наприклад, скарга за споживчим
кредитом, за депозитом, за картковим рахунком, за послугою переказу коштів тощо. Частіше цю
класифікацію використовують як додаткову до предметної;

 кожен третій досліджений банк використовує класифікацію за каналами надходження скарг або
формою подання скарги (електронні та паперові, офіційні та неофіційні, прямі або такі, що надійшли
через регулятора) як основну або першопочаткову класифікацію. При цьому дана класифікація
може поєднуватися з будь-якою іншою;

 представники кожного п’ятого досліджуваного банку (4 з 20) згадували про окрему класифікацію
скарг за рівнем потенційних витрат – як фінансової вимоги, висловленої у скарзі, так і ризику з точки
зору репутаційних наслідків для банку, а також ризику втрати прибуткового клієнта. Наприклад, у
одному з досліджуваних банків розглядається шкала скарг, що вимагають відшкодування у розмірі
до 50 грн (задовольняються без розгляду, навіть з урахуванням можливого шахрайства), 50-100
грн, 100-500 грн, 500-1000 грн, понад 1000 грн тощо. Цілком можливо, що подібний підхід до
категоризації скарг застосовується і в інших банківських установах, але ця класифікація не є
основною.

Окремої уваги заслуговують підходи провідних українських банків щодо додаткової класифікації скарг, 
наприклад, за їх повторюваністю та іншими критеріями. 

Малюнок 1.3. Підходи до класифікації скарг, які використовують українські банки 

ЦИТАТИ 
ЕКСПЕРТІВ/ 
КОРИСНІ 
ПРАКТИКИ 

1. «Для роботи зі скаргами ми використовуємо декілька способів класифікації: це тематика

скарги, причина, клієнтський сегмент та ще масовість скарги (проблема стосується окремої
людини чи вона одночасно виникла у більше ніж 10 людей)...»

2. «Ми також категоризуємо скарги як інциденти, що виникли внаслідок збоїв в роботі бізнес-

процесу та не відтворюються за нормальних обставин, або як системні збої, що гарантовано
відтворюються за тих самих умов, тобто спричинені роботою поточних процесів та продуктів
банку...».
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Варто зазначити, що в окремих банках існує практика, коли жодна з категоризацій скарг не є 
пріоритетною, оскільки інформаційна система та організаційний підхід, що використовуються для 
реєстрації даних по кожній скарзі, дозволяють класифікувати їх за значною кількістю критеріїв та 
отримати різнопланові звіти та аналітичні зрізи по скаргах.  

ЦИТАТИ 
ЕКСПЕРТІВ/ 
КОРИСНІ 
ПРАКТИКИ 

«Є кілька рівнів класифікації, наприклад, поділ на письмові та усні скарги. Проте це лише 
«high level». Насправді завдяки CRM-системі, ми можемо класифікувати скарги в будь-
якому напрямку: канал, продукт, процес, тип операції, клієнтський сегмент, період і т. д. ...» 

Дані щодо кількості поданих за 2019 рік скарг у досліджуваних банках є складно співставними та 
залежать від масштабів роботи кожного окремого банку зі споживачами-фізичними особами. Абсолютні 
показники кількості скарг, що розглядаються досліджуваними банками, коливаються від 5 проблемних 
звернень до 10 тисяч скарг на місяць. 

Малюнок 1.4. Розподіл досліджуваних банків за кількістю отриманих клієнтських скарг, 
середньомісячні показники за період 2019-2020 років 

Що стосується розподілу та структури скарг, на поточний момент, через відсутність єдиних підходів до 
класифікації, вона не є порівняною та не може бути представлена у межах даного дослідження. Крім 
того, представники 4 з 20 досліджуваних банків зазначили, що така інформація є комерційною 
таємницею, яку вони не готові надати для зовнішніх користувачів. 

У той же час, за підсумками проведеного опитування можна визначити ТОП-5 тематик, за якими 
формується основний потік скарг у досліджуваних банках. 

Малюнок 1.5. ТОП-5 тематик клієнтських скарг в досліджуваних банках (кількість згадувань 
експертами банків) 
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Результати проведених інтерв’ю свідчать, що на поточний момент скарги за кредитними продуктами 
складають значну частку від кількості усіх скарг в більшості опитаних банків (до 55-60% в окремих 
установах), але не сприймаються представниками банківського сектору як системна проблема. 

ЦИТАТИ 
ЕКСПЕРТІВ 

1. «У нас в банку є три флагманські продукти: кредитна картка, кредит-розстрочка і «швидкі»

готівкові кошти. Відповідно, більшість клієнтів користуються цими продуктами і послугами
банку по цих продуктах і звернень найбільше надходить саме по ним. За статистикою
найбільша кількість звернень пов'язана з кредитною карткою, звернення про розстрочення
– на другому місці і швидкі готівкові кошти - на третьому...».

2. Звичайно таких (кредитних – ред.) скарг найбільше, але це не означає, що їх багато. Це

норма, бо це наш основний бізнес, але ми прагнемо, щоб люди користувалися кредитами
свідомо, а не скаржилися, що виходять на прострочення. Ми робимо все, щоб вони
розуміли: коли вони взяли гроші, користуються цими грошима, то вони мають сплатити за
це комісію. Але не всі це розуміють, тож скарги за цим напрямком неминучі».

ВАЖЛИВО 

У 4 досліджуваних банках (20% вибірки) опитувані експерти зазначили, що ситуація 
зі зменшенням кількості кредитних скарг стала покращуватися завдяки 
законодавчим змінам – прийняттю Закону України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо захисту прав споживачів фінансових послуг» від 
20.09.2019 р. № 122-IX. Доброчесні практики інформування про умови кредитування 
набули більшого поширення, а представникам банків стало простіше пояснювати 
умови кредитів клієнтам («...оскільки конкуренти вже не можуть розповідати їм про 
0% за кредитом і нам простіше вести нормальний діалог»). 

Що стосується впливу СOVID-19 на статистику скарг у банках, результати дослідження показали, що 
станом на травень 2020 року суттєвих змін ані в кількості скарг, ані в їх розподілі за причинами не 
відбулося в жодному з досліджуваних банків. Експерти відзначають, що у перші тижні карантину 
очікувано збільшилася кількість запитів, пов’язаних з необхідністю роз’яснень умов кредитних канікул, 
які ввів НБУ, але опитані банки впоралися з такою комунікацією. У той же час, представники декількох 
банків відзначили, що під час карантинних заходів активізувалася їх співпраця з НБУ саме за напрямком 
опрацювання скарг, посилилася комунікація з регулятором саме у питаннях забезпечення високого 
рівня задоволеності клієнтів, мінімізації проблемних звернень. 

ЦИТАТИ 
ЕКСПЕРТІВ/ 
КОРИСНІ 
ПРАКТИКИ 

«Скарг в карантин більше не стало, але поки у нас дещо змінилася комунікація з НБУ. ... 
Вони раніше якось спокійніше ставилися до скарг. А зараз ми весь час у тісному контакті з 
представником НБУ, який виділений саме для такої комунікації. Якщо в НБУ є якась 
термінова скарга на нас, вони нам одразу телефонують. Відповідно, ми теж почали брати 
більшу участь в цьому процесі. До пандемії такого не було, але зараз ця комунікація 
повністю налагоджена...» 

Отже, цей період може бути ефективно використаний і для впровадження інших змін у взаємодії НБУ 
та банківських установ щодо роботи зі скаргами споживачів, а також для для вирішення проблем у 
роботі зі скаргами споживачів, про що піде мова у наступних розділах дослідження. 
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1.2. ПРОЦЕС ОПРАЦЮВАННЯ СКАРГ В УКРАЇНСЬКИХ БАНКАХ: ПОШИРЕНІ ПРАКТИКИ 
ТА КЛЮЧОВІ ПРОБЛЕМИ 

1. МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ РОБОТИ ЗІ СКАРГАМИ В УКРАЇНСЬКИХ БАНКАХ
Ураховуючи різноплановий підхід українських банків до визначення та категоризації скарг, логічним
кроком у дослідженні стало питання щодо використаної методологічної бази та досвіду інших галузей
при розбудові процесів роботи з ними.

Аналіз методичного підґрунтя для розбудови бізнес-процесу роботи зі скаргами в українських банках 
свідчить про те, що лише 7 з 20 досліджуваних банків використовували практики міжнародних 
материнських компаній для побудови своїх процесів. Причому 5 установ спирались лише на досвід 
зарубіжних материнських компаній, а 2 банки застосовували для побудови процесу роботи зі скаргами 
всі можливі джерела кращого досвіду, включаючи і міжнародний.  

Малюнок 1.6. Методичне підґрунтя для розбудови процесу роботи зі скаргами в українських 
банках 

Таким чином, не можна стверджувати, що практики українського банківського ринку в роботі зі скаргами 
в значній мірі базуються на європейських стандартах чи міжнародних підходах. Хоча експерти багатьох 
досліджуваних банків вважають свій підхід до роботи зі скаргами європейським за суттю та 
спрямованістю («…коли у центрі уваги банку знаходиться клієнт, його потреби, інтереси та захист його 
прав» – цитата одного з респондентів). 

У переважній більшості банків України, які взяли участь у дослідженні (13 з 20), при розбудові процесів 
роботи зі скаргами споживачів менеджмент та фахівці керувалися кращими практиками саме 
українського банківського ринку, у тому числі, одного з системних державних банків, якій довгий час був 
«піонером» у впровадженні багатьох еталонних практик клієнтського сервісу.  

ЦИТАТИ 
ЕКСПЕРТІВ/ 
КОРИСНІ 
ПРАКТИКИ 

В окремих українських банках, які входять до міжнародних банківських груп, опитані 
менеджери зазначають, що локальні підходи до роботи зі скаргами на українському ринку є 
навіть більш прогресивними, ніж у материнських структурах. Наприклад, авторська модель 
клієнтського сервісу New Service Vision, яка була розроблена командою ОТП Банку Україна 
у співпраці з бізнес-консультантом КМБШ, використовується понад 7 років. Про успішний 
досвід її впровадження український менеджмент доповідав в межах обміну кращим 
досвідом на загальних освітніх заходах групи. 

Варто зазначити, що на українському банківському ринку працює низка фахівців з прогресивним 
досвідом у сфері клієнтського сервісу, захисту прав споживачів, комплаєнс-процедур, організаційного 
сервіс-дизайну тощо. Це фахівці, експертиза яких може бути успішно використана у разі впровадження 
системних проектів щодо покращення роботи зі скаргами в банківському сектору України, і які є цілком 
відкритими до участі у подібних ініціативах. 

ПРОБЛЕМА 

Під час розбудови процесів роботи зі скаргами споживачів банківські установи України не 
мали методичного підґрунтя від регулятора. Лише наприкінці 2019 року НБУ видав 
«Методичні рекомендації щодо організації розгляду звернень та проведення особистого 
прийому клієнтів у банках» – лаконічний документ (6 сторінок) із узагальненими порадами 
щодо розгляду звернень. Враховуючи термін видання та суто дорадчий характер 
документу, не всі зазначені в ньому рекомендації враховані вітчизняними банками. 

2
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У той же час, за наявності корисних та практично значущих порад від НБУ вони мають усі шанси бути 
втілені у роботу банківських установ, оскільки більшість опитаних банків демонструють відкриту позицію 
щодо оновлення своїх процедур роботи зі скаргами, про що мова піде далі у цьому Звіті. Вбачається 
доцільним також зворотній процес, коли найкращі практики провідних банківських установ будуть 
враховані у методичних порадах регулятора для всього ринку.  

2. ІНФОРМАЦІЙНЕ ПІДҐРУНТЯ ДЛЯ РОБОТИ ЗІ СКАРГАМИ В БАНКАХ УКРАЇНИ
Більшість банків України демонструють проактивну позицію щодо роботи з клієнтськими скаргами:
вивчають споживацькі оцінки та опрацьовують негативний зворотній зв’язок від клієнтів до того, як він
перетвориться на офіційну скаргу, або до того, як клієнт перестане співпрацювати з банком, так і не
висловивши своє невдоволення. Відтак, банки формують інформаційне підґрунтя для роботи зі
скаргами споживачів своїх послуг за трьома основними напрямками:

1. Проведення регулярних опитувань користувачів послуг банку – тих, хто мав контакт з банком,
але не висловив жодних нарікань на його роботу.
Такі опитування у тому чи іншому вигляді запроваджені у 17 з 20 досліджуваних банківських установ
(85% банків).

Практика проведення самих вимірів задоволеності є різноплановою. Найбільш розповсюджена 
методологія виміру Net Promoter Score (NPS) на різних етапах співпраці споживача з банком, перш за 
все – на етапі укладання першої угоди про співробітництво (отримання картки) або ж після візиту у 
відділення. І хоча цей підхід є своєрідним стандартом щодо дослідження клієнтського досвіду, 
подальший аналіз роботи банків України зі скаргами споживачів доводить, що методологію таких 
досліджень у низці випадків варто розширити за рахунок інших методик. 

Дослідження рівня задоволеності у більшості досліджених банків є внутрішніми і не дають їм можливості 
порівняти свою роботу з конкурентами. Виміри задоволеності здійснюються за неспівставним дизайном, 
з різним набором запитань до респондентів, у різні часові проміжки тощо. Проте окремі учасники ринку 
– великі банки, що мають сильні позиції саме у роздрібному сегменті та орієнтуються на роздрібних
споживачів – розпочали роботу з панельним дослідженням, яке дозволяє фахівцям різних банків
порівнювати свої показники з конкурентами і мати узагальнені дані по банківському ринку. Поки що
тільки 4 крупних системних банки проводять такі дослідження, орієнтуючись не лише на власні
показники, а й на кращі практики конкурентів, у межах спеціального синдикативного дослідження.

Малюнок 1.7. Практика вимірів рівня задоволеності споживачів провідними банками 
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ПРОБЛЕМА 

У банківських установах України майже не практикують цільові заміри задоволеності 
клієнтів, які звернулися зі скаргою або за вирішенням певної проблеми. Фактично банки 
вимірюють загальний рівень задоволеності споживачів своїх послуг за різними напрямками, 
але під час таких опитувань відсікаються споживачів, які звернулися до банку з скаргою та 
отримали досвід взаємодії з ним саме в цьому процесі. Зазвичай, це невеликий відсоток 
клієнтів, але їх залучення до опитувань (окрім доведених випадків банківського шахрайства) 
могло б надати більш об’єктивну картину щодо задоволеності споживачів якістю послуг 
банків. Ідея таких замірів час від часу виникає у різних фахівців банківського ринку та 
реалізована в поодиноких банківських установах, наприклад у ПУМБ, Укрсиббанку. Але у 
більшості банків, навіть у випадку, коли мова йде про дочірні структури провідних 
європейських банків, вона ще не реалізована системно. 

 
 
2. Опрацювання звернень за всіма власними каналами комунікацій банку. 
На відміну від сектору страхових компаній, який було проаналізовано в рамках аналогічного 
дослідження у червні 2019 року, серед опитаних банків є лише поодинокі установи, які розглядають 
переважно формалізовані скарги – у вигляді паперового листа або листа на електронну скриньку 
компанії, тоді як дзвінки на гарячу лінію та звернення через соціальні мережі не отримують статусу 
скарги до моменту їх формалізації у відповідному листі. Переважна ж більшість банків, включених в 
дослідження, намагаються забезпечити багатоканальність у спілкуванні зі своїми клієнтами: надають 
споживачам різноманітні можливості для надання зворотного зв’язку про роботу банку та залишення 
скарг, включаючи гарячу лінію, спеціальну форму на сайті, сторінку банку у соціальних мережах 
(переважно Facebook), мобільний застосунок банку, популярні месенджери, а також залишають 
традиційні канали – паперове листування, листування через електронну скриньку, можливість візиту до 
відділення банку.  
 

ЦИТАТА 
ЕКСПЕРТА 

«У нас немає ніяких жорстких вимог для того, щоб подати скаргу. Навіть якщо це було 
просто звернення з проблемою і питання вже вирішене, але клієнт був спочатку 
невдоволений, то все одно ми зареєструємо його як скаргу. І також скарга може бути 
зареєстрована не від клієнта банку. Шляхів подачі скарг багато: фронт-офіс, гаряча лінія, 
чат онлайн, офіційний лист на е-мейл банку, офіційний лист поштою в банк, відгук на 
сторінках в соцмережах Фейсбук, Інстаграм. Ми також стежимо за відгуками клієнтів під 
нашим додатком в Еплстор і Плеймаркет. У клієнтів є можливість залишити свій відгук 
всюди, ми все відстежуємо». 

 
Під час інтерв’ю представники досліджуваних банків згадували про різні канали, за якими споживачі 
можуть надіслати свої скарги. Примітним є той факт, що більшість експертів називали канали подання 
усних скарг найбільш пріоритетними та затребуваними клієнтами. Інформація про можливі канали 
звернень, надана експертами протягом інтерв’ю, не завжди збігається з тією, яка розміщена на 
корпоративних сайтах досліджуваних банків. 
 
Малюнок 1.8. Наявні канали для клієнтських звернень, у тому числі скарг, в досліджуваних 
банках  

 кількість згадувань каналу під час інтерв’ю з представниками банків 
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 кількість згадувань каналу на офіційних сайтах досліджуваних банків3 

 

 

ЦИТАТИ 
ЕКСПЕРТІВ 

1. «Найчастіше звернення надходять за контактною формою на сайті банку, плюс у нас є 

мобільний додаток і там кнопка "Повідомити про проблему". Найбільший потік скарг, який 
ми обробляємо – це запити через онлайн-чат».  

2. «У розрізі кожного каналу важко сказати, але найбільше клієнтів звертаються зі своїми 

скаргами через відділення і гарячу лінію. Ці канали є пріоритетними для клієнтів...»  

3. Наразі найчастіше клієнти використовують гарячу лінію банку – в 1-му кварталі 2020 року 

через цей канал ми отримали 93% всіх скарг...» 

 

ПРОБЛЕМА 

Опрацювання звернень за значною і постійно зростаючою кількістю каналів є достатньо 
трудовитратним завданням, проте сприймається більшістю банків як інвестиція у 
лояльність клієнтів та збереження клієнтської бази. Активне використання соціальних 
мереж також вимагає від банків прискореної реакції на негативні відгуки, коментарі, які 
фактично, є публічними скаргами на роботу банку і вимагають залучення до відповіді не 
лише профільного підрозділу по роботі зі скаргами а й фахівців PR-департаменту, служби 
маркетингу тощо. 

 
 
3. Моніторинг відгуків на зовнішніх онлайн ресурсах, включаючи профільні інтернет-
майданчики з відгуками фінансової тематики.  
До такої практики вдаються 16 з 20 досліджених банків. Серед найбільш згадуваних платформ експерти 
називають сайти Мінфін та Finance.ua, також банки моніторять відгуки в Google. Представники банків, 
які не займаються даним напрямком опрацювання зворотного зв’язку, переважно зазначають, що хотіли 
б впровадити таку практику, але на поточний момент їм бракує ресурсів.  
 
Малюнок 1.9. Моніторинг негативних відгуків в соцмережах та на зовнішніх онлайн-ресурсах 
банками-учасниками дослідження 

 

Натомість на персоналізовані відгуки у соціальних мережах зі згадуванням банку реагують 100% банків, 
включених у дослідження. 

                                                 
3 Фактично, банки не пропонують звернутися до них саме через соціальні мережі, проте кожна з досліджуваних 
банківських установ має офіційний аккаунт як мінімум у одній з них – на  Facebook,  та використовує активне 
посилання на нього на своєму сайті 
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ЦИТАТИ 
ЕКСПЕРТІВ/ 
КОРИСНІ 
ПРАКТИКИ 

«Є важливий нюанс, пов'язаний з особливостями роботи нашого банку. У нас біля 40% 
трафіку нових клієнтів за весь час роботи – це ті, хто прийшов за реферальною програмою. 
Тож виникає наступна ситуація: якщо клієнт невдоволений, але наш банк йому порадив друг 
чи колега, то психологічно дуже складно написати негатив публічно, у соціальних мережах. 
Адже тоді цей негатив буде поширюватися і на людину, яка тобі це порадила. Відповідно, 
публічних скарг у нас взагалі дуже небагато, і ми розуміємо, що навіть якщо скарга 
з’явиться, то швидше за все ми отримаємо її у закритому каналі». 

 

ПРОБЛЕМА 

Представники ринку наголошують, що при опрацюванні скарг на зовнішніх майданчиках 
існує проблема з об’єктивністю відгуків та коментарів на окремих ресурсах, оскільки деякі 
майданчики надають відвідувачам можливість залишати анонімний зворотний зв’язок. 
Негативні коментарі можуть залишатися без подальшої модерації навіть у випадку 
відсутності підстав для негативної оцінки банку та його зацікавленості у вирішенні 
проблемного питання. Більше того, окремі банки не бажають співпрацювати із зовнішніми 
майданчиками, оскільки бізнес-модель останніх передбачає отримання плати від 
фінансових установ за можливість реагування на клієнтські скарги та коментарі. Для низки 
банків такий формат співпраці (поряд з наявністю анонімних необґрунтованих відгуків) є 
неприйнятним, відповідно, вони відмовляються від обробки скарг та негативних відгуків, які 
розміщуються на таких ресурсах. 

 
 
3. ФОРМАЛІЗАЦІЯ ПРОЦЕДУР РОБОТИ ЗІ СКАРГАМИ В УКРАЇНСЬКИХ БАНКАХ  
Оцінюючи процедури роботи українських банків зі скаргами споживачів, можна назвати їх загалом 
цілком формалізованими та систематизованими. Так, 90% досліджуваних банківських установ (18 з 20) 
описали свої принципи та процес роботи зі скаргами та задокументували належну практику їх 
відпрацювання у певному документі – наказі, стандартах роботи компанії, бізнес-процесі, положенні 
тощо. 
 
Малюнок 1.10. Рівень формалізації процесу роботи зі скаргами в українських банках 

 

 

У той же час, спостерігається 2 підходи до формалізації процесу роботи зі скаргами: 

 у 1/3 банків розроблено та введено в дію окремий документ, який регламентує процес роботи банку 
саме зі скаргами; 

 у більшості досліджуваних установ робота зі скаргами описана лише як окремий розділ бізнес-
процесу роботи зі зверненнями клієнтів або як окрема частина у загальному документі про 
корпоративні стандарти взаємодії з клієнтами.  
 

90%

порядок роботи зі скаргами 

формалізований та задокументований

робота зі скаргами не формалізована
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Малюнок 1.11. Підхід українських банків до формалізації процесу роботи зі скаргами 
 

 

 

Крім того, у двох банках з вибірки процедура роботи зі скаргами поки що не формалізована та не 
задокументована, а ще у двох установах, включаючи системний державний банк, формалізація 
процесу роботи зі скаргами охоплює не всі етапи їх опрацювання. Таким чином, можна стверджувати, 
що формалізація процедур по роботі зі скаргами вимагає удосконалення та не є завершеною у значній 
кількості вітчизняних банків, які потрапили до вибірки (біля 20%). 

 

ЦИТАТА 
ЕКСПЕРТА 

«У нас існує цілий пакет документів, ціла нормативна база, яка регламентує роботу зі 
зверненнями та скаргами. Але у нас немає задокументованої процедури, як саме ми 
зворотний зв'язок від клієнтів офіційно комусь передаємо для подальшого опрацювання в 
банку. Зараз ми на добровільних засадах даємо зворотний зв'язок всередині банку, в тому 
числі звітуємо відділу комплаєнс, і так само структурним підрозділам банку. Це все 
відбувається у форматі робочого листування та у вигляді періодичних презентацій. Але 
поки що ця практика не формалізована у нормативному документі». 

 

ПРОБЛЕМА 

Навіть у вибірці ТОП-20 роздрібних банків України за обсягами діяльності з кредитування 
та залучення депозитів, які взяли участь у цьому дослідженні, зустрічаються поодинокі 
практики суто формального документування принципів роботи зі скаргами, коли опис 
процедури лише дублює норми вітчизняного законодавства, а не спрямований на 
покращення клієнтського досвіду споживачів банківських послуг. Такий підхід притаманний 
трьом банкам, що використовують звужений підхід до визначення клієнтської скарги. Таким 
чином, можна припустити, що практично 15% банків-представників вибірки не ведуть 
системної роботи зі скаргами, лише декларуючи її наявність. 

 
Остаточно перевірити цю гіпотезу в межах дослідження не уявляється можливим, оскільки для цього 
мають бути застосовані методи збору даних mystery client, не передбачені методологією даного 
дослідження. 
 

4. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ЗІ СКАРГАМИ В БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВАХ УКРАЇНИ  
Що стосується безпосередньо організації роботи зі скаргами, то можна стверджувати, що логіка 
побудови відповідного бізнес-процесу більшістю установ на українському банківському ринку сьогодні 
є більш менш типовою, за винятком того, що масштаби роботи (кількість скарг, що надходить до банку), 
методичне забезпечення, організаційні, програмні та технічні інструменти, що застосовуються на 
кожному з етапів опрацювання скарг, суттєво відрізняються. 
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ЦИТАТИ 
ЕКСПЕРТІВ 

«Операційний процес по роботі зі скаргами виглядає просто. По факту звернення клієнта 
працівник відповідного front-line підрозділу реєструє його скаргу в системі банку. ... і вона 
потрапляє в роботу до підрозділу по роботі зі скаргами, відповідального за координацію та 
опрацювання скарг. Цей підрозділ проводить аналіз змісту скарги та її класифікацію в певну 
категорію. Кожній категорії скарги призначений маршрут, відповідальний підрозділ та 
працівник, що має повноваження та SLA для опрацювання. ... У визначені терміни 
відповідальний підрозділ здійснює розгляд скарги, вносить в базу всі необхідні коментарі та 
повертає її на підрозділ по роботі зі скаргами, який забезпечує інформування клієнта та 
«закриває» скаргу в системі. На наступний день після закриття запускається автоматичний 
контроль якості обробки звернень – ми просимо клієнта підтвердити, чи було вирішено 
питання, а також оцінити рівень задоволеності наданим рішенням. ... По скаргах з 
системними причинами додатково ініціюється внесення змін у відповідний процес, щоб не 
допустити таких ситуацій у майбутньому». 

 

ПРОБЛЕМА 

У значній кількості банків, де процес обробки скарг поки що недостатньо автоматизований, 
чіткі маршрути їх опрацювання фактично не застосовуються, а окремі етапи роботи зі 
скаргою можуть бути пропущені. Наприклад, не проводиться або неповною мірю 
здійснюється контроль якості обробки звернень, про що свідчать відповіді представників 9 
з 20 досліджених банків. Також можуть виникати затримки щодо внесення змін у процес або 
продукт, що спричинив виникнення скарги, незважаючи на їх повторюваність. 
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Малюнок 1.12. Типовий процес роботи зі скаргами в українських банках: модель AS IS 
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ВАЖЛИВО 
Навіть необґрунтована скарга проходить усі етапи процесу (див. Мал.1.12), включно 
з наданням відповіді та вжиттям заходів (щоб запобігти таким скаргам у 
майбутньому). Бо відмова – це також відповідь. 

У переважній більшості досліджуваних банків робота зі скаргами є не лише чітко формалізованою та 
описаною у відповідному документі, а й централізується в межах спеціалізованого структурного 
підрозділу. Проте існують типові відмінності щодо використання певних організаційних структур для 
виконання функції опрацювання скарг в досліджених банках. 

Малюнок 1.13. Організація роботи зі скаргами в досліджених банках України 

 більше, ніж у половині досліджених банків (11 з 20) створено централізований підрозділ або
виокремлено штатну одиницю – фахівця, до зони відповідальності якого входить робота зі скаргами
(переважно або виключно цей функціонал). Таким підрозділом може бути департамент клієнтського
сервісу, служба або фахівець з якості послуг або навіть безпосередньо відділ по роботі зі скаргами,
який не обмежуються виключно опрацюванням скарг і стосуються покращення клієнтського сервісу
в цілому;

 принаймні у 25% банківських установ (5 з 20 банків) функцію роботи зі скаргами централізовано в
межах підрозділу, ключові завдання якого обмежуються виключно опрацюванням скарг.

Крім того, до роботи зі скаргами та зверненнями може бути залучена позаштатна робоча група, 
завданням якої є впровадження змін у роботу банку за результатами регулярного розгляду зворотного 
зв’язку з клієнтами. 

 у 4 з 20 досліджуваних банків функція опрацювання скарг децентралізована, але є координатор,
який відповідає за процес роботи зі скаргами та надання зворотного зв’язку клієнтам. Частіше за
все – це служба маркетингу, управління якістю або контакт-центр. Серед вибірки досліджуваних
організацій є випадки, коли з часом саме на базі контакт-центру формується служба клієнтського
сервісу і модель роботи змінюється на централізовану, яку описано вище.

У той же час, на банківському ринку України існують поодинокі приклади децентралізованої моделі 
роботи зі скаргами, коли багаторівнева служба клієнтської підтримки має достатньо повноважень для 
вирішення проблемних питань в момент першого звернення клієнта, але топ та міддл-менеджмент 
компанії також безпосередньо залучені до роботи з клієнтами та реагування на проблемні звернення, у 
тому числі до отримання первинних скарг. Зазвичай така практика транслює особисту позицію 
менеджера банку та особливості корпоративної культури конкретної банківської установи, а не вимогу 
ринку. Застосування такої моделі є скоріше виключенням, аніж поширеною практикою.  

ЦИТАТИ 
ЕКСПЕРТІВ / 
КОРИСНІ 
ПРАКТИКИ 

«Повноваження нашого співробітника зі служби підтримки майже не обмежені, тому що він 
може швидко звернутися до будь-кого з наших топ-менеджерів і вирішити будь-яке питання 
клієнта. У нас пласка структура, тому така практика є цілком звичайною... І всі активно 
залучені до процесу роботи з клієнтами і зі зворотнім зв’язком від них – наші топи 
відповідають на проблемні питання навіть на особистих сторінках у фейсбуці, ви ж 
бачите...». 
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ПРОБЛЕМА 

Централізація функції роботи зі скаргами не тотожна централізації рішень щодо 
задоволення чи відхилення скарг. У банківських установах України відсутня усталена та 
універсальна модель прийняття остаточних рішень щодо задоволення скарг. Є приклади, 
коли банк має централізований підрозділ по роботі зі скаргами, але його повноваження 
зводяться до організації процесу опрацювання скарг та надання зворотного зв’язку 
клієнтам. Рішення ж по скаргам приймаються у профільних підрозділах, що не завжди 
запобігає конфлікту інтересів між споживачем та відповідальними особами банку. 

При цьому в окремих банках, навіть за умов децентралізації функції роботи зі скаргами, координатор 
або інші учасники процесу опрацювання скарг цілком можуть мати широкі права щодо прийняття 
рішення по задоволенню типової скарги клієнта. Більш того, вони можуть мати повноваження навіть для 
прийняття компромісного рішення на користь клієнта у спірних ситуаціях. 

ЦИТАТИ 
ЕКСПЕРТІВ/ 
КОРИСНІ 
ПРАКТИКИ 

1. «Повноваження у нас досить широкі, наприклад, у мене як керівника підрозділу по роботі

зі скаргами особисто є повноваження на повернення грошей, компенсацію клієнту. Це понад
якісь ліміти на місцях, у відділеннях банків. Застосовувати їх можна у різних ситуаціях – і
тоді, коли ми дійсно маємо справу з виною банку, і тоді, коли нашої вини немає, але ми,
чесно кажучи, хочемо зберегти лояльність клієнта, тож повертаємо гроші і роз’яснюємо
ситуацію для запобігання таких помилок з його боку, щоб не було повторних проблем,
зловживань...»

2. «Достатньо широкі повноваження з врегулювання скарг, навіть фінансові квоти, є у

співробітників відділень – у певних посад, які називаються заступник начальника відділення
з якості... Вони працюють на найбільших відділеннях, де великий портфель клієнтів ... Якщо
вести мову саме про роботу зі скаргами, то їх завдання – профілактика, щоб не доводити
проблемну ситуацію до скарги. Якщо є спірна або проблемна ситуація, у них є фінансові
повноваження, наприклад, на скасування комісій в певних лімітах...»

Про наявність таких повноважень та імплементацію подібної практики за останній рік повідомили 
представники 10 з 20 досліджених банків, а про намір щодо її впровадження найближчим часом – 
представники ще 3 банківських установ. 

ПРОБЛЕМА 

У значній кількості досліджуваних банків (7 з 20) проблема розширення повноважень відділу 
по роботі зі скаргами залишається актуальною, і про неї було повідомлено під час інтерв’ю. 
Експерти вбачають необхідність не лише оперативно вирішувати незначні скарги та 
проблемні звернення «на місцях», але й надати більше повноважень фахівцям 
централізованих відділів по роботі зі скаргами, а також операторам спеціалізованих 
контакт-центрів, фахівцям служби клієнтської підтримки тощо. Саме в делегуванні 
відповідальності та повноважень убачають ресурс для подальшого розвитку функції роботи 
зі скаргами 30% опитаних експертів. 

Відмінності в організації процесу роботи зі скаргами, а також у бізнес-моделях та масштабах діяльності 
досліджуваних банків, зумовлюють використання ними різних показників для оцінки ефективності 
власної роботи з опрацювання скарг. Найбільш поширені типи показників та їх характеристика 
узагальнені у Таблиці 1.1. 
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Таблиця 1.1. Основні показники ефективності роботи зі скаргами в українських банках 

Показник Характеристика 

Таймінг первинної  
та остаточної відповіді  
на скаргу клієнта 

1. Показник часу надання первинної відповіді застосовуються переважно для діджитал-каналів отримання 
скарг: соціальні мережі, Google, зовнішні інтернет-майданчики (minfin.com.ua, finance.ua). Як правило, клієнт 
отримує реакцію протягом 1-2 годин.  
 
2. Для декількох банків характерним є використання показників таймінгу передачі скарги до відповідального 
підрозділу / взяття її в роботу. Такий термін не має перевищувати 24 годин.  
 
3. Таймінг остаточної відповіді банка на скаргу клієнта значно варіює у межах досліджуваної вибірки, проте 
7 з 20 опитаних банків мають закріплений KPI відповіді клієнту в термін до 5 днів з отримання скарги. При 
цьому в одному з цих банків встановлено граничний термін відповіді клієнту на скаргу протягом доби. 
Ринковим "стандартом" KPI є закриття типових скарг в період до 7-10 днів з дати її подання. 

SLA (Service Level Agreement) щодо 
якості розгляду скарг та дотримання 
таймінгів 

Такі KPI є індивідуальними для кожної установи. Приклади:  

 розгляд 100% скарг протягом 1 доби з моменту їх подання, 

 рівень задоволеності клієнтів розглядом їхніх скарг на рівні 90% і вище,  

 розгляд 80% скарг клієнтів в перший робочий день після подання, 

 врегулювання 85% скарг в межах встановлених таймінгів тощо. 
В окремих банках діє система SLA по наданню відповідей між задіяними у процес розгляду скарг 
підрозділами. 

Розрахункові індекси навантаження 
скаргами 

Застосовуються невеликою кількістю банків. Найпоширенішим є так званий Claim Rate - кількість скарг на 1 
000 або 10 000 клієнтів; схожий показник - середня кількість скарг на кількість сесій інтернет-банкінгу. 

Розрахункові індекси структури скарг Частка певного типу скарг в загальній кількості скарг клієнтів за досліджуваний період, переважно за місяць. 

Розрахункові індекси динаміки скарг 
Приріст загальної кількості скарг та кількості скарг за певними категоріями за досліджуваний період, 
переважно за місяць. 
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ПРОБЛЕМА 

Окрім досягнення показників, що дійсно спрямовані на якісне відпрацювання скарг та 
задоволення потреб споживачів, фахівці банківських підрозділів по роботі зі скаргами 
вимушені забезпечувати виконання суто формальних вимог щодо відповідей на скарги. 
Зокрема, у низці банків вони мають забезпечувати надання офіційної відповіді 
рекомендованим листом за скаргою, хоча далеко не завжди клієнт потребує такої відповіді 
після вирішення його проблеми. Значний обсяг «паперової» роботи відволікає робочий 
ресурс та сприймається фахівцями банків як одна з проблем, що створює додаткове 
навантаження та не сприяє ефективній організації процесу роботи зі скаргами споживачів. 

 
Перелік показників, що застосовуються досліджуваними банками для оцінки ефективності 
відпрацювання скарг свідчить про їх зацікавленість у якісній роботі з клієнтами, забезпеченні високого 
рівня клієнтського сервісу (показники таймінгів та SLA), а також націленості на використання скарг як 
джерела інформації для подальшої оптимізації процесів та продуктів банку (розрахункові індекси 
кількості, структури та динаміки скарг).  
 
5. НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ РОБОТИ ЗІ СКАРГАМИ СПОЖИВАЧІВ В ДОСЛІДЖУВАНИХ 
БАНКАХ 
Окрім прагнення вдосконалити свої основні бізнес-процеси на базі отриманих обґрунтованих скарг, 
більш ніж для половини досліджених українських банків є типовою орієнтація на покращення і самого 
процесу роботи зі скаргами. Під час проведених інтерв’ю експерти надали наступну інформацію щодо 
перспективних напрямків для оптимізації системи опрацювання скарг у своїх банках. 
 
Малюнок 1.14. Напрямки вдосконалення системи роботи зі скаргами споживачів в банках 
України  

 
Що стосується напрямку подальшої автоматизації та цифровізації процесів роботи зі скаргами, то 
потреби та плани досліджуваних установ є принципово різними і залежать від поточного рівня 
технічного та програмного забезпечення цієї функції в кожному окремому банку. 
 
Малюнок 1.15. Типи наявних ІТ-рішень для опрацювання скарг споживачів в банках України  
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Загалом можна виокремити наступні завдання, які банки намагатимуться вирішити за рахунок 
автоматизації процесу роботи зі скаргами: 

 первинна автоматизація процесу роботи зі скаргами або поглиблена автоматизація його 
окремих етапів, переважно для скорочення таймінгів та собівартості опрацювання скарги – 
актуальна для 3 банків з вибірки, 

 розширення аналітичних можливостей ІТ-платформи по роботі зі скаргами, отримання 
автоматизованих аналітичних інструментів для опрацювання скарг – актуальне для 2 банків з 
вибірки, 

 поглиблена діджиталізація в точках контакту з клієнтом, при обробці запиту/ отриманні скарги 
та при наданні відповіді клієнту, максимальний розвиток каналів «самообслуговування» – 
актуальна для 2 банків з вибірки. 

 

ЦИТАТИ 
ЕКСПЕРТІВ 

1. «Наразі нам не вистачає можливості гнучкої інтеграції нашої системи опрацювання скарг 

через API з іншими front / back системами банку, а також автоматизованих аналітичних 
інструментів. Саме тому працюємо над перенесенням процесу опрацювання скарг в нову 
систему з таким функціоналом...» 

2. «Наші основні напрямки для вдосконалення роботи зі скаргами – подальша 

автоматизація процесу, перш за все, посилення аналітичної платформи по опрацюванню 
скарг, ... та «розумна» автоматизація процесу надання консультацій і опрацювання скарг у 
цифрових каналах, максимальне переведення відповідей у діджитал-канали...» 

3. «Актуальна задача – вдосконалити своє ПО з обробки скарг до нашого розуміння 

«ідеального». На сьогодні воно відповідає такому баченню на 70%. Це наша власна ІТ-
розробка. Для 30% доопрацювань, що відділяють нас від «ідеалу», є дорожня карта 
доробок. Ми прагнемо знизити собівартість опрацювання скарги і при цьому скоротити 
термін її обробки... Оптимальний шлях до цього – максимум операцій перевести в 
автоматичні канали або канали самообслуговування...» 

 
 

Що стосується методологічного розвитку, то окремі банківські установи планують покращити систему 
зворотного зв’язку та уточнити власні показники NPS, впровадивши системні цільові опитування 
клієнтів, які звернулися до банку зі скаргою. Як вже йшлося вище, наразі такі моніторингові заміри 
здійснюють лише окремі банки в досліджуваній вибірці, але розуміння актуальності подібних заходів є 
ще у низки ринкових гравців. 
 

ПРОБЛЕМА 

Майже половина опитаних представників банків загалом задоволені процесом обробки 
скарг у своїх установах, і не вважають за необхідне здійснювати зміни у цьому процесі. З 
одного боку, така позиція може стати бар’єром для подальшого розвитку і вдосконалення 
практик захисту прав споживачів на банківському ринку України. Проте, з іншого боку, 4 з 9 
експертів, що надали такі відповіді, є представниками банків, які демонструють кращі 
практики опрацювання скарг в банківському секторі України і готові транслювати свій досвід 
іншим ринковим гравцям, а також розвивати методологічне підґрунтя для побудови 
ефективного процесу роботи зі скаргами споживачів спільно з регулятором. Саме розгляду 
таких практик присвячений наступний пункт дослідження. 
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1.3. КРАЩІ ПРАКТИКИ УКРАЇНСЬКИХ БАНКІВ З ОПРАЦЮВАННЯ СКАРГ СПОЖИВАЧІВ 

 
Під час експертних інтерв’ю з представниками українських банків більшість з них прагнула розповісти 
не лише про наявні проблеми в опрацюванні скарг споживачів, але й поділитися досвідом їх позитивного 
вирішення, що так чи інакше змінив процеси роботи в банку та призвів до значущих бізнес-результатів. 
Відтак, аналіз таких практичних підходів та конкретних бізнес-кроків формує окремий розділ даного 
Звіту. 
 
Варто зазначити, що корисні практики українських банків стосуються майже всіх етапів типового 
процесу опрацювання скарг. Тому пропонується розглянути підсумки такого бенчмарку саме у 
відповідності до етапів, які формують модель AS IS роботи зі скаргами досліджених українських банків, 
а також окремо розглянути дії банків з профілактики скарг та негативних звернень. 
 
1. ОТРИМАННЯ СКАРГ 
Кращими практиками банківського ринку України можна вважати досвід банків, які максимально 
нівелюють бар’єри для клієнтів у процесі подання скарги, а саме: 

 забезпечують мультіканальність для подання скарг, у тому числі розглядають як скарги усні 
звернення та запити у діджитал-каналах, без додаткових вимог 

 

ЦИТАТИ 
ЕКСПЕРТІВ / 
КОРИСНІ 
ПРАКТИКИ 

«Щоб скарга або звернення клієнта отримали статус офіційного, нам достатньо зафіксувати 
його контактні дані – прізвище, ім’я, по-батькові, номер мобільного телефона та зрозуміло 
викладена інформація щодо суті питання. Більше нічого не потрібно». 

 
 

 впроваджують корпоративну культуру відкритості та високої залученості до взаємодії з 
клієнтами для усіх співробітників банку, готовності до особистої комунікації, у т. ч. через 
соціальні мережі.  

 

ЦИТАТИ 
ЕКСПЕРТІВ / 
КОРИСНІ 
ПРАКТИКИ 

1. «Крім скарги в месенджерах, можна зателефонувати в кол-центр, написати мені або 

будь-якому іншому співробітнику банку напряму в особисті повідомлення. У нас можна 
написати всім топ-менеджерам банку безпосередньо, написати акціонерам. Це норма, і всі 
відкриті до комунікації». 

2. «Топовим каналом, через який клієнти залишають скарги, безумовно є контакт центр, це 

75% всіх скарг. Але бачимо тренд: зростає популярність зворотного зв’язку через 
соцмережі, навіть особисто менеджерам банку люди пишуть у facebook, і менеджменту 
також». 

 
 

2. КОНСОЛІДАЦІЯ ТА ФІКСАЦІЯ СКАРГ 
Кращі практики демонструють банки, які мають автоматизовані рішення для цього етапу роботи зі 
скаргами та впровадили ведення єдиного електронного реєстру / бази даних скарг з деталізованою 
інформацією за кожним кейсом. 
 

ЦИТАТИ 
ЕКСПЕРТІВ / 
КОРИСНІ 
ПРАКТИКИ 

1. «З якого б каналу скарги не заходили, вони всі збираються в єдиний потік по системі 

внутрішнього документообігу, в якому окремими картками зберігаються скарги. Тобто скарга 
– це окрема картка, документ, в якому все детально розписано: інформація про клієнта, про 
саму скаргу, а також наведено всі коментарі співробітників. Ми всі ці дані акумулюємо і 
зберігаємо. У нас з 2014 року, коли був затверджений цей порядок, всі дані зберігаються в 
одній базі, з якої ми можемо взяти будь-яку інформацію для звітів». 

2. «Завдяки CRM-системі, ми можемо класифікувати скарги у будь-якому розрізі: канал, 

продукт, процес, тип операції, клієнтський сегмент, період. Це дуже зручно і дає нам багато 
можливостей для втілення конкретних практичних заходів за підсумками розгляду певних 
типів скарг. CRM- Siebel – ідеальна система для роботи зі скаргами, яка 100 % виправдала 
свою ефективність роботи за останні 10 років користування. Уся централізація та 
систематизація стала можлива завдяки даній системі». 
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3. ОПРАЦЮВАННЯ СКАРГИ ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЗА НЕЮ 
Загальними трендом та кращою практикою, виявленим під час дослідження, можна вважати кроки 9 з 
20 банків щодо делегування певного обсягу повноважень для врегулювання скарг «на місцях» 
співробітникам front office та служби підтримки, які отримують перше звернення клієнта з проблемою. 
При цьому це делегування відбувається в умовах зростання загальної лояльності до клієнтської бази, 
але з урахуванням фактичної цінності клієнта, його прибутковості для банку. 
 

ЦИТАТИ 
ЕКСПЕРТІВ / 
КОРИСНІ 
ПРАКТИКИ 

1. «У нас така позиція топ-менеджерів: якщо скарга клієнта, його фінансова претензія 

менше вартості залучення цього клієнта, то ми її задовольняємо без будь-яких додаткових 
уточнень. Якщо ж клієнт для нас прибутковий і його скарга по суті в якомусь незначному 
розмірі, то просто немає сенсу задіяти в цьому процесі купу менеджерів. Краще не 
ганьбитися і задовольнити потребу клієнта, подякувати і пообіцяти, що ми виправимося у 
майбутньому. 

2. «В нашому банку діє програма «Ми Вам Віримо», в рамках якої затверджена матриця 

повноважень для вирішення спірних питань та скарг для різних рівнів компетенцій: 
починаючи від співробітників відділень та операторів Контакт-Центру до Управляючого 
комітету». 

 
Другою важливою практикою, яку можна віднести до категорії кращого досвіду, можна вважати розробку 
та застосування чітких маршрутів обробки скарги у провідних банках задля скорочення термінів її 
обробки та зниження собівартості опрацювання таких проблемних звернень. Для цього 
використовуються різні інструменти, але найбільш згадуваними є карта клієнтської подорожі та матриця 
відповідальності для співробітників, залучених в опрацювання скарги. 
 

ЦИТАТИ 
ЕКСПЕРТІВ / 
КОРИСНІ 
ПРАКТИКИ 

1. «По суті, спеціаліст по розгляду скарг – це експерт в своїй ролі. Але у випадку 

необхідності залучити будь-який підрозділ банку до вирішення скарги, у нас є матриця 
відповідальності та діє система SLA з надання відповідей задіяними підрозділами. 
Враховуючи нашу клієнторієнтовність, свій висновок служби надсилають протягом 1-2 
годин. Відповідно 80% клієнтів отримують рішення впродовж 1 робочого дня». 

2. Кожній категорії/підкатегорії скарги призначений маршрут опрацювання, відповідальний 

підрозділ та працівник, повноваження та SLA для опрацювання. Згідно з матрицею скарга 
передається в роботу у відповідний підрозділ». 

 
Під час розгляду кращих практик роботи зі скаргами експерти банків багаторазово акцентували увагу 
на тому, що ані достатня формалізація та автоматизація процедур, ані правильний розподіл 
повноважень та відповідальності у роботі зі скаргами не будуть ефективними без впровадження дієвої 
системи мотивації для співробітників банку у якісному задоволенні скарг споживачів. При цьому у якості 
кращих практик банки розповідають про елементи позитивного мотивування співробітників – як 
фінансові, так і суто психологічні. 
 

ЦИТАТИ 
ЕКСПЕРТІВ / 
КОРИСНІ 
ПРАКТИКИ 

1. Є така практика у наших топ-менеджерів: якщо клієнт звернувся в підтримку з негативом, 

скаргою, і наша служба підтримки вдало зреагувала, наприклад, пожартували, зняли цей 
емоційний накал, клієнту сподобалося, він про це розказав у соцмережах або подякував 
топам – відповідний співробітник підтримки отримає грошову премію і буде запрошений на 
обід з топ-менеджерами. І у нас такі випадки дійсно були. І для наших колег це є чудовою 
мотивацією. Але потрібно розуміти тонкощі у застосуванні такого інструменту». 

2. «Важливим фактором швидкого та якісно розгляду скарг по-суті, є мотиваційна програма. 

Ми створили програму на основі системи KPIs. Мотиваційна програма для спеціалістів 
побудована так, що співробітники профільного підрозділу самі зацікавлені в швидкому та 
якісному вирішенні звернення чи скарги. Це, перш за все, позитивна мотивація, премії. А ще 
у нас є програма «СуперГероїв сервісу», мета якої – популяризувати унікальний сервіс 
нашого банку. Вона демонструє дуже добрі результати». 

 
 
4. НАДАННЯ ВІДПОВІДІ НА СКАРГУ. 
Як і у випадку з отриманням скарг, важливим напрацюванням та кращою практикою для банківського 
ринку України можна вважати досвід 12 з 20 досліджених банків, які забезпечують синхронізацію каналів 
отримання скарг від клієнтів та надання відповіді на них. Перш за все, такий підхід демонструють банки, 
які розвивають власні діджитал-канали комунікації з клієнтами, а також банки які, активно співпрацюють 
із зовнішніми онлайн-майданчиками фінансової тематики, на яких залишають клієнтські відгуки. 
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ЦИТАТИ 
ЕКСПЕРТІВ / 
КОРИСНІ 
ПРАКТИКИ 

«При реєстрації скарги ми запитуємо у самого клієнта, яким каналом йому зручніше 
отримати відповідь. 9 з 10 скарг у нас приймає гаряча лінія, тобто оператор при розмові з 
людиною повідомляє, що можемо зателефонувати і повідомити про вирішення питання, і 
уточнює, чи зручно це буде для клієнта. Ми також можемо відправити sms або повідомлення 
у вайбер. Формат відповіді визначається каналом, за яким прийшла скарга. Якщо цей лист 
на е-мейл, то ми відповімо там. Або якщо це письмове звернення, то ми у відповідності до 
положення про роботу зі зверненнями громадян відповімо теж листом». 

 
 
5. ВПРОВАДЖЕННЯ ЗМІН ЗА ПІДСУМКАМИ АНАЛІЗУ СКАРГИ. 
Понад 30% банків, залучених до цього дослідження (7 з 20), орієнтовані на впровадження не 
поодиноких, а системних змін за результатами розгляду скарг споживачів.  
 
При цьому основним інструментом та кращою практикою, яка дозволяє організувати швидке 
впровадження необхідних новацій, є створення спеціальних робочих груп чи багатофункціональних 
команд, які ініціюють зміни у бізнес-процесах банку за результатами розгляду та регулярного аналізу 
скарг споживачів. 
 

ЦИТАТИ 
ЕКСПЕРТІВ / 
КОРИСНІ 
ПРАКТИКИ 

1. «Ми не чекаємо, коли до нас надійде, наприклад, 10 скарг від клієнтів. Іноді нам достатньо 

одного звернення, щоб повністю поміняти бізнес-процес, з яким у клієнта виникли 
проблеми. … У нас вже були такі випадки, коли ми прийняли певні зміни у процесах 
абсолютно для всіх клієнтів банку, спираючись лише на одне звернення...» 

2. «У нас є окрема команда – «Альфа-Ангели», яка працює з невдоволеними клієнтами, а 

ще має повноваження ініціювати системні зміни в компанії за результатами опрацювання 
таких скарг. Розгляд та вирішення скарги по суті – це комплексний захід з підключенням 
профільних підрозділів, а результатом є не лише виправлення негативних вражень клієнта, 
але й якісні зміни сервісу або продукту, з яким виникли проблеми...» 

3. «Для кожного типу скарг реєструється група, яка опрацьовує системні рішення, щоб не 

тільки вирішити проблему у конкретного клієнта «тут і зараз», а й задля виключення 
подібних ситуацій у майбутньому. Простий приклад: якщо клієнт не вносить вчасно платіж 
за кредитною картою до кінця місяця, йому нараховується штраф. Але клієнт міг внести 
кошти 30-го числа через термінал іншого банку (наприклад, у суботу) і вони не встигли дійти 
до нас, нарахувався штраф. Раніше ми вирішували такі скарги за фактом настання 
проблеми, тобто повертали гроші, анулювали штраф і т.п. Зараз система працює інакше. 
Ми направляємо таку скаргу-прецедент в структурну команду, відповідальну за продукт 
«Кредитна картка», та спільно з ними напрацьовуємо рішення із запобігання аналогічних 
ситуацій. Ось рішення за цим прикладом: якщо гроші від клієнта надійдуть до нас 1-го числа 
наступного місяця – штраф буде автоматично скасовано, а гроші повернуться на його 
рахунок. І з іншими скаргами-прецедентами працює такий самий підхід». 

 
 
6. ПРОФІЛАКТИКА ПОЯВИ НОВИХ СКАРГ. 
Практики українських банків з профілактування скарг є різноплановими, але формально найкращий 
досвід у цій сфері можна звести до наступних напрямків: 
 
1) залучення найбільш досвідчених та лояльних клієнтів до тестування нових сервісів банку, у 
тому числі за символічну або реальну винагороду. 
 

ЦИТАТИ 
ЕКСПЕРТІВ 

1. «У нас є клієнти, які виступають бета-тестувальниками нашого додатку, а також усіх нових 

продуктів і сервісів. Це новатори, яким важливо відчувати свою першість, значущість і які 
роблять це по суті на волонтерських засадах, за певні емоційні бонуси чи привілеї. Для нас 
це надзвичайно корисна практика». 

2. «Ми постійно запрошуємо клієнтів на тестування наших сервісів, проводимо глибинні 

інтерв’ю з ними в рамках побудови моделі CJM (мапи клієнтської подорожі) за методикою 
сервіс-дизайну». 

 
2) проведення цільових заходів з підвищення фінансової грамотності, з контролем якості 
інформування клієнтів. 
  
Такі активності переважно спрямовані на профілактування скарг за кредитними програмами, які наразі 
є найбільш популярним продуктом серед споживачів банківських послуг. Саме скарги, пов’язані з 
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кредитними продуктами, є найбільш згадуваною представниками банків тематикою під час опитування. 
При цьому усі опитані представники банківського ринку декларують, що профілактика скарг на кредитні 
програми, пов’зана з нерозумінням умов кредиту та низькою фінансовою грамотністю споживачів, є 
менш актуальною, ніж декілька років тому, завдяки наступним ефективним крокам з профілактування 
кредитних скарг самих установ: 

 впровадженню серії персональних роз’яснювальних заходів під час укладання кредитної 
угоди та користування кредитним продуктом (welcome call, роз’яснювальні листи, нагадування 
в месенджерах та мобільних додатках тощо). 

 

ЦИТАТА 
ЕКСПЕРТА 

У нас сформовані спеціальні «ланцюжки комунікацій» щодо роз’яснення умов кредитних 
продуктів та користування ними, меседжі-попередження, які постійно супроводжують 
клієнта в нашому додатку: заплати комісію, поповни карту, не плати комісію і т. д. Нам 
важливо попередити клієнта, тому що кількість клієнтів, які вийшли на прострочення, 
сигналізує нам про майбутню проблемність цих клієнтів. Тому нам самим цікавіше, щоб 
більшість людей свідомо користувалися послугою, отримала всю необхідну інформацію...» 

 

 розбудові систем навчання, контролю та мотивації власних співробітників (фахівці front-
office) та посередників ринку з метою якісного консультування. 

 

ЦИТАТИ 
ЕКСПЕРТІВ 

1. «У нас досить суворі правила роботи з інформуванням клієнтів. ... Навіть якщо ми 

відмовляємо людині у видачі кредитів, то заміряємо також NPS по цьому зверненню. І у нас 
за цим напрямком показник дуже високий, оскільки наші співробітники якісно проводять таку 
роботу, чесно та професійно роз'яснюють клієнтам, чому їм краще не брати кредит, якщо 
для них це буде непосильна ноша. У нас політика відповідального фінансування і ми 
навчаємо цьому персонал». 

2. «У нас кожна скарга на неякісне інформування по умовах кредиту детально аналізується 

та опрацьовується з працівником, відповідальним за надання консультації. Всі некоректні 
консультації вносяться в систему моніторингу якості обслуговування, що впливає на розмір 
премії працівника (застосовується коефіцієнт 0,75 або 0,5). 

3. Ми працюємо за принципом попередження: саме тому команди управління клієнтським 

досвідом та внутрішніх тренерів постійно працюють над інформаційним наповненням 
скриптів (сценаріїв) консультацій. Таким чином, клієнт вже під час оформлення продукту 
отримує повний обсяг фінансової інформації. У нас діють стандарти виконання повної 
консультації». 

 

 використанню діджитал-рішень, які фактично змушують клієнта звернути увагу на умови 
надання банківської послуги. 

 

ЦИТАТИ 
ЕКСПЕРТІВ 

«У нас була ситуація, коли клієнти не усвідомлювали, що під час розрахунку з банківської 
картки, скажімо, на Новій Пошті за накладений платіж, з них списувалася додаткова комісія 
4%, якщо цей розрахунок був вже з кредитних коштів, з кредитного ліміту.  

Виходячи з цих скарг, ми зробили доопрацювання в нашому мобільному додатку, щоб 
клієнти перед здійсненням такої операції усвідомлено погоджувалися, що за кредитні кошти 
буде списана комісія, інакше покупка у них не пройде. Вони натискали на кнопку-
підтвердження, інакше ми забороняли транзакцію. … Бувало, це викликало клієнтський 
негатив, проте ми попереджали подальші скарги і запобігали виникненню фінансових 
претензій клієнта». 

 
  



 

 

 

33 

 

1.4. ВЗАЄМОДІЯ БАНКІВ ІЗ НАЦІОНАЛЬНИМ БАНКОМ УКРАЇНИ ТА ІНШИМИ ОРГАНАМИ 
В ПРОЦЕСІ ВРЕГУЛЮВАННЯ СКАРГ СПОЖИВАЧІВ  

 
На момент проведення дослідження (квітень-травень 2020 року) банківський ринок України фактично 
проходив етап адаптації до нової ролі Національного банку України (далі – НБУ) як регулятора, що 
отримав повноваження захисту прав споживачів фінансових послуг. Ці повноваження були отримані 
НБУ в 3 кварталі 2019 року, і тоді ж було створено Управління захисту прав споживачів фінансових 
послуг у складі організаційної структури НБУ, яке, поряд з іншими функціями, здійснює комунікацію за 
банками з приводу скарг клієнтів. Також НБУ були ініційовані зміни у нормативно-правових актах щодо 
захисту прав споживачів фінансових послуг. Зокрема, окремими положеннями Закону України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав споживачів фінансових послуг» 
від 20.09.2019 № 122-IX внесено зміни до низки законодавчих актів України, таких як Закони України 
«Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про захист прав 
споживачів» та «Про споживче кредитування». Національним Банком також було розроблено 
Концепцію захисту прав споживачів фінансових послуг, видано «Методичні рекомендації щодо 
організації розгляду звернень та проведення особистого прийому клієнтів у банках», що висувають ряд 
вимог до роботи банків із споживачами.  
 
Такі зміни можна назвати цілком актуальними з огляду на статистику скарг споживачів на надавачів 
фінансових послуг України. У 2019 році НБУ отримано майже 17 000 звернень громадян – це на 25% 
більше, ніж у 2018. Майже 64% з них (10 000 звернень) стосуються саме діяльності банків. При цьому 
2/3 таких звернень містили ознаки порушень прав споживачів. Серед них: оманлива реклама депозитів, 
невідповідність процентної ставки в договорі фактичному розрахунку, збільшення кредитного ліміту для 
погашення попереднього боргу, самовільне списання зарплати або інших нарахувань на рахунок 
погашення боргу, продовження депозиту без узгодження зі споживачем та інші порушення. 
 
Відповідно, в рамках проведеного дослідження було з’ясовано думку представників банків щодо їхньої 
взаємодії з НБУ у сфері захисту прав споживачів у нових реаліях. Для цього в сценарій глибинних 
інтерв’ю було включено окреме запитання: 
1. Як побудована співпраця банку з НБУ та іншими органами щодо урегулювання скарг споживачів? Як 
відбувається взаємодія з ними, якщо скарги були першочергово адресовані їм, а не банку? А як 
побудована робота, коли скарги направляються на них вже після отримання споживачем негативної 
відповіді / не отримання відповіді від банку?  
2. Чи вважають співпрацю між банком та НБУ задовільною та ефективною? Якщо ні, чому та де саме 
вбачають необхідність удосконалення та змін?  
 
Під час дослідження представники більшості банків зазначили, що відчули посилення уваги з боку НБУ 
до проблематики клієнтських скарг майже відразу після появи Управління захисту прав споживачів 
фінансових послуг в організаційній структурі НБУ.  
 
Незважаючи на відносно невелику кількість скарг, яку опрацьовує переважна кількість опитаних банків 
спільно з НБУ, відчувається, що взаємодія з Національним банком є окремою зоною відповідальності у 
сфері роботи зі скаргами споживачів.  
 

ЦИТАТИ 
ЕКСПЕРТІВ 

1. «Щоб мати змогу оперативно реагувати на звернення НБУ, а також забезпечити їх 

пріоритетний розгляд, відповідні скарги винесені в окрему категорію з SLA». 

2. «Запити від НБУ для нас пріоритетні. Ми завжди намагаємося вирішити питання швидше, 

ніж в офіційно відведені терміни». 

 
При цьому більшість опитаних банкірів (90%) в цілому задоволені співпрацею з НБУ у сфері 
врегулювання скарг споживачів банківських послуг, хоча і вбачають певні можливості для оптимізації 
такої співпраці. 
 

https://interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/133850
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Малюнок 1.16. Оцінка якості співпраці банків з НБУ у сфері врегулювання скарг споживачів 

 

Основні причини, які зумовили позитивне ставлення експертів банків до роботи НБУ щодо опрацювання 
скарг споживачів банківських послуг, є наступними: 

 початок методичної роботи НБУ щодо опрацювання звернень та скарг, а саме поява перших 
методичних рекомендацій для банків щодо роботи зі скаргами споживачів 

 

ЦИТАТА 
ЕКСПЕРТА 

«Нещодавно, в кінці року, НБУ випустив методичні рекомендації по роботі зі зверненнями 
клієнтів. ... Там все добре систематизовано. Напевно вони взяли кращі практики з 
українських банків і може з міжнародного досвіду теж ... Вони випустили хороші 
рекомендації, як банки повинні опрацьовувати звернення і в цілому організувати роботу у 
цьому напрямку... Те, чого у нас не було раніше, ми зробили згідно з цими 
рекомендаціями...» 

 

 налаштування регулярної комунікації НБУ з банками щодо скарг та проблемних звернень, а 
саме виокремлення відповідального фахівця, що співпрацює з певним банком, тримає постійний 
зв’язок. 

 

ЦИТАТИ 
ЕКСПЕРТА 

«Нам подобається, що НБУ регулярно телефонує нам та ми разом намагаємось знайти 
певний вихід із ситуації. Ми постійно на зв’язку, ми маємо прямі контакти, і це добре 
налагоджена комунікація». 

 

 поступове підвищення рівня кваліфікації співробітників НБУ, відповідальних за опрацювання 

скарг, їх практичних навичок роботи зі скаргами споживачів 
 

ЦИТАТА 
ЕКСПЕРТА 

«До речі, ось ця регулярна комунікація, яка з'явилася в останній час, демонструє, що 
співробітники НБУ стали набагато краще розбиратися в скаргах. Вони цілком фахово 
працюють в нашій царині. Раніше, наприклад, були випадки, коли нам приходили скарги, які 
були адресовані навіть не на наш банк – зараз таких помилок вже не виникає». 

 
Оцінки експертів, що надали суто негативну оцінку взаємодії з НБУ у сфері роботи зі скаргами 
споживачів, повністю збігаються з побажаннями інших фахівців, які позитивно оцінюють практику 
регулятора, але мають окремі зауваження до його роботи. Основними проблемами та відповідно 
напрямками можливого покращення взаємодії експерти називають: 
 
1. інформування клієнтів щодо продуктів та послуг банку. Регулятор висуває певні вимоги до опису 
продуктів банків на їх сайтах з метою більш повного інформування клієнтів про важливі параметри 
відповідних продуктів. Відповідно до бачення регулятора, це має сприяти профілактиці скарг споживачів 
та більш обґрунтованому прийняттю рішення про співпрацю з банком з боку споживача. Експерти ринку 
в цілому розділяють таку позицію, але мають суттєві зауваження до формату реалізації цієї ідеї.  
 

90%

не задоволені співпрацею з НБУ 

щодо скарг

задоволені співпрацею з НБУ 

щодо скарг
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ЦИТАТА 
ЕКСПЕРТА 

«Вимога викладати всі документи про продукти на сайтах є чудовою, але не продуманою 
навіть з технічної точки зору. До того ж, ніхто з клієнтів не буде так глибоко вдаватися в 
деталі. … Давайте подивимося на споживчий кредит – там 90 вагомих параметрів. Уявіть, 
як це виглядає і чи дійсно це спростить прийняття рішення для споживача, чи дійсно це 
попередить скарги. Можливо навпаки – тільки збільшить кількість запитів, заплутає 
людину». 

 
2. первинну ідентифікацію, оцінку та класифікацію скарг, що надходять до НБУ. Двоє опитаних 
експертів з вибірки дослідження вбачають проблему у необхідності повторного розгляду скарг, які 
визнані банком як необґрунтовані, не містять порушення прав споживача та часто мають очевидні 
ознаки нерозуміння клієнтом суті банківських послуг, проте повторно подаються клієнтом на розгляд до 
НБУ. Замість «первинної фільтрації» таких скарг на рівні профільного контакт-центру НБУ, вони 
передаються у повторне опрацювання до банку, що збільшує непродуктивні витрати часу і ресурсів як 
самого регулятора, так і учасників ринку. 
 

ЦИТАТИ 
ЕКСПЕРТІВ 

1. «Бувають випадки, коли клієнт скаржиться у НБУ на певні нормативи, встановлені його ж 

рішенням. І це не зовсім наше завдання пояснювати клієнту такі речі» 

2. «Часто приходять запити від НБУ без достатньої ідентифікації: що за клієнт, що за скарга 

і доводиться самим в цьому розбиратися, це додаткова робота» 

3. «Бувають ситуації, коли скарга очевидно є необґрунтованою, причому банк на неї вже 

відповів. Але замість того, щоб це повторно пояснити клієнту, НБУ знову запускає її у 
повторне опрацювання з нами. Вважаю, що від такої практики можна відмовитися, 
встановити хоча б якийсь «грубий фільтр» для таких скарг, бо інакше – це додаткові втрати 
часу, нікому не потрібна робота» 

4. «Вважаю, що фахівці контакт-центру НБУ мають також доносити до скаржників певну 

інформацію та пояснювати очевидні речі. … Нещодавно НБУ переслав нам скаргу клієнта, 
що просто не захотів платити по кредиту через ситуацію з коронавірусом. ... Вирішив просто 
не повертати кредит. Звичайно, ми йому відмовили. Але в НБУ йому не пояснили, що він 
неправий, не розказали, які саме пільги згідно із законодавством він має…» 

 
ВИСНОВОК: У співпраці з регулятором представники банків вбачають як позитивні результати, так і 
можливості для її покращення. Відповіді на питання, яким чином її можна покращити та які кроки слід 
впроваджувати у першу чергу, можна віднайти після аналізу досвіду зарубіжних ринків, якому 
присвячений наступний розділ даного Звіту. 
 

ВИСНОВКИ: 
 
1. Аналіз практик роботи банків зі скаргами споживачів в Україні свідчить, що провідним гравцям ринку 
в цілому притаманний системний підхід до такої діяльності. Вони використовують низку прогресивних 
управлінських підходів та інструментів, які можуть бути масштабовані на весь банківський сектор 
України з метою його розвитку, збільшення задоволеності клієнтів та зростання довіри банків загалом.  
 
2. Українські банки приділяють увагу кожному з етапів роботі зі скаргами, а також активно займаються 
їх профілактуванням та запобігають отриманню негативного клієнтського досвіду своїх споживачів. 
Окремі практики провідних банків можуть сформувати методологічне та організаційне підґрунтя для 
покращення стану захисту прав споживачів на всьому ринку фінансових послуг. 
 
3. На рівні управління окремими банками ресурс удосконалення роботи зі скаргами споживачів лежить 
у площині подальшої централізації діяльності, концентрації відповідальності, наявності ресурсів та 
повноважень для прийняття об’єктивних рішень за скаргою і уникнення конфлікту інтересів, 
автоматизації процесів та інтеграції роботи зі скаргами у функцію управління клієнтським досвідом, 
включаючи вимір задоволеності клієнтів розглядом скарги.  
 
4. Перші кроки НБУ у розбудові системи захисту прав споживачів банківських послуг сприймаються 
ринком переважно позитивно. Так, наприклад, відзначено створення НБУ «Методичних рекомендацій 
щодо організації розгляду звернень та проведення особистого прийому клієнтів у банках» як базисного 
документу, що регламентує роботу із зверненнями клієнтів. Проте, учасники ринку прагнуть більшої 
залученості регулятора у ініціативи із підвищення фінансової грамотності споживачів, проведення 
роз’яснювальної роботи серед безпосередніх скаржників, а також створення певних елементів 
ринкового механізму ADR. 
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РОЗДІЛ 2. 

 
АНАЛІЗ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ  

РОБОТИ ЗІ СКАРГАМИ СПОЖИВАЧІВ  

НА БАНКІВСЬКОМУ РИНКУ 
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2.1. СКАРГИ СПОЖИВАЧІВ НА БАНКІВСЬКІ УСТАНОВИ: ПОТОЧНА СИТУАЦІЯ НА РИНКАХ 
КРАЇН ЦСЄ  

 
Довгостроковий вектор розвитку вітчизняного банківського ринку, окреслений у Стратегії фінансового 
сектору України на 2020-2025 роки від НБУ, передбачає поступову інтеграцію національної фінансової 
системи у глобальний простір.  
 
Тож з огляду на цей факт одним з ключових завдань даного дослідження має стати вивчення кращих 
практик захисту прав споживачів банківських послуг, а саме підходів до роботи зі скаргами споживачів 
на розвинених ринках банківських послуг Європи та світу.  
 
У той же час, найбільш релевантними та придатними до практичної імплементації в українських реаліях 
вбачаються кращі практики роботи зі скаргами, що наразі застосовуються на найбільш розвинених 
банківських ринках Центральної та Східної Європи. Вибір цього регіону для проведення бенчмарку 
обумовлений наступними чинниками. 
 
1. Близькість низки ринків ЦСЄ до банківського ринку України з огляду на масштаби роботи зі 
споживачами, перш за все, за кількістю користувачів банківських послуг та рівнем охоплення 
банківськими послугами дорослого населення в сусідніх з Україною державах.  
 
Варто також зазначити, що з огляду на сучасні тренди трудової міграції, українці фактично є активним 
користувачами банківських систем низки країн ЦСЄ, зокрема, Польщі, Чехії та Угорщини де, за різними 
оцінками, тимчасово проживає та працює до 4 млн. українців. 
 
Таблиця 2.1. Охоплення населення банківськими послугами: окремі країни регіону ЦСЄ, 2018 рік 
 

Країна 
Частка дорослого населення, 

охопленого банківськими 
послугами 

Доросле населення, 
млн.  

Користувачі 
банківських послуг, 

млн.  

Польща 87% 32,1 28,0 

Словаччина 84% 4,6 3,9 

Чехія 81% 9,0 7,3 

Угорщина 75% 8,3 6,2 

Болгарія 72% 6,0 4,3 

Україна 63% 32,5 20,5 

Румунія 58% 16,3 9,5 

 
 
2. Близькі показники рівня фінансової грамотності споживачів банківських послуг регіону. 
Зокрема, в останніх дослідженнях з цього питання за 2018 рік Україна та Польща демонструють 
однаковий підсумковий показник рівня фінансової грамотності населення, що водночас є найнижчим з 
країн, які брали участь в дослідженні. Інші країни ЦСЄ також демонструють рівень фінансової 
грамотності, нижчий за середній показник по вибірці ОЄСР та значно нижчий за рівень обізнаності 
населення країн Північної Америки та Західної Європи. 
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Малюнок 2.1. Рівень фінансової грамотності населення в окремих країнах ЦСЄ порівняно з 
вибіркою ОЄСР, 2016-2018 рік 

 

3. Схожість завдань з розбудови прозорої фінансової системи, імплементації норм 
європейського законодавства, яке регулює захист прав споживачів фінансових послуг ЄС. 
Цей досвід є особливо цінним, оскільки Україна продовжує адаптувати своє банківське законодавство 
до директив ЄС. Згідно з частиною другою статті 127 «Ефективне та прозоре регулювання» Угоди з ЄС 
(набрала чинності 01.09.2017), Україна зобов’язується докласти необхідних зусиль для забезпечення 
впровадження міжнародних стандартів регулювання та нагляду в сфері фінансових послуг, багато з 
яких вже імплементовані на сусідніх ринках регіону ЦСЄ. 
 
4. Споріднені виклики, зокрема, викликані поточною ситуацією навколо епідемії СOVID-19. Як 
зазначали експерти банківського напрямку Deloitte, у 2017-2018 роках (останній період, за який доступна 
системна інформація) на банківському ринку ЦСЄ спостерігалось загальне зростання рентабельності 
діяльності, що зумовило підвищення ринкової конкуренції в 2019-2020 роках. 
 
Малюнок 2.2. ROE банківської діяльності у країнах ЦСЄ, 2018 рік 

 
Ураховуючи світове поширення коронавірусу у 2020 році та інші передумови фінансової кризи, 
утримання поточних показників рентабельності у перспективі найближчих років стане однією з основних 
проблем банківської галузі ЦСЄ. При цьому слід враховувати конкуренцію у банківському секторі, яка 
відрізняється на різних географічних ринках, але однозначно існує та збільшується у період економічних 
рецесій.  
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Логічною відповіддю на ці виклики з боку банківського ринку стане:  

 впровадження стратегій цифрової трансформації та діджиталізації, над якими класичні банки 
працюють вже довгий час,  

 імплементація сучасних методів управління клієнтським досвідом, невід’ємним елементом 
якого є робота із скаргами клієнтів.  

 
У межах даного дослідження розглянуто досвід роботи зі скаргами на сусідніх з Україною банківських 
ринках Польщі, Чехії та Угорщини, які відрізняються високим рівнем охоплення населення банківськими 
послугами (75% та вище). 
 

ДОСВІД ОПРАЦЮВАННЯ СКАРГ СПОЖИВАЧІВ НА БАНКІВСЬКОМУ РИНКУ ЧЕХІЇ 
 
Станом на кінець 2018 року в Чехії нараховувалося 49 ліцензованих банки. Серед них 18 банків, 26 
філій іноземних банківських установ, 5 будівельних товариств. 40 установ належать іноземним 
інвесторам, серед 9 чеських банків є 2 державних. 
 
Значна частка іноземних інвесторів є однією з вагомих характеристик чеського банківського ринку. Це 
надає національному ринку величезний досвід. 68% активів банківської індустрії сконцентровані у 5 
найбільших гравцях, всі вони належать до міжнародних банківських груп.  
 
Ще 4 роки тому Національний банк Чехії (НБЧ) опублікував рекомендацію №2/2016 щодо мінімальних 
вимог до роботи зі скаргами у фінансово-кредитних інституціях країни. Вона містить посилання на §11 
Закону №21/1992 про банки, яким передбачено, що чеські банки та відділення іноземних банків у Чехії 
мають встановити дієву процедуру вирішення скарг клієнтів, про що письмово інформуватимуть 
споживачів офіційною державною мовою, у доступній формі та фактично у всіх точках контакту з 
клієнтом. Рекомендація №2/2016 також посилається на загальні рекомендації Європейського 
банківського органу (EBA), якими мусять керуватись фінансові інституції Чехії у своїй роботі зі скаргами 
клієнтів. 
 
Відповідно до §10 Положення №163/2014 про провадження діяльності банків, ощадно-кредитних 
товариств та торговців цінними паперами, частиною внутрішніх процедур та приписів мають бути 
правила обліку та реєстрації скарг та претензій клієнтів, їх вирішення по суті та моніторинг вжитих 
заходів за результатами розгляду скарг.  
 
Положення §18 Закону №284/2009 про платіжну систему встановлює, що фінансова інституція повинна 
організувати та підтримувати систему управління та контролю, регламенту якої передбачає наявність 
дієвих правил розгляду та вирішення скарг споживачів платіжних послуг. 
Рекомендація №2/2016 встановлює такі мінімальні стандарти щодо розгляду банками скарг споживачів: 
 
1) ведення реєстру скарг із зазначенням дати, способу, суб’єкта подання, суті самої скарги, 
відповідального за її розгляд та вирішення, кінцевого терміну надання відповіді, дати її фактичного 
надання; 
 
2) наявність персоналу для реагування на скарги: на цьому напрямі має бути достатньо 
штатних працівників для здійснення належної процедури розгляду та вирішення скарг з дотриманням 
при цьому належних термінів розгляду скарги;  
 
3) запобігання конфлікту інтересів при опрацюванні скарги: має бути забезпечена відсутність 
конфлікту інтересів відповідного працівника банку та скаржника, зокрема, навіть в умовах 
функціональної взаємозаміни працівників банку скарга не може направлятися на розгляд особі, на яку 
скаржаться, забезпечення реєстрації працівниками скарг на себе тощо; 
 
4) чіткий порядок опрацювання скарги: встановлення причин та обставин події, яка призвела 
до скарги, наявність мануалів, надання залученому до розгляду скарг персоналу прав на запит суттєвої 
інформації по скаргах у дотичних підрозділів/ співробітників тощо. Процедура роботи зі скаргами та 
претензіями кожного банку на території Чехії відповідно до Рекомендації ЧНБ №2/2016 має бути 
затверджена його вищим керівництвом та містити обов’язки клієнта при поданні скарги, зокрема, щодо 
змісту, обсягу та форми її подання; 
 
5) відповідь по суті скарги, із зазначенням обов’язкових атрибутів: оцінка обґрунтованості чи 
необґрунтованості скарги, в т. ч. з посиланням на положення законодавства чи договору, опис заходів, 
що були вжиті банком для уникнення таких подій в майбутньому, в разі необхідності – проміжна 
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відповідь із зазначенням причин затримки та терміну надання кінцевої відповіді, в разі визнання скарги 
необґрунтованою – надання споживачу інформації про інші способи оскарження дій банку; 
 
6) відповідь скаржнику у передбачений законодавством спосіб: у відповідності до умов, 
вказаних у договорі або відповідно до способу комунікації, встановленому з конкретним клієнтом; 
 
7) незалежний контроль процесів, що стосуються реагування на скаргу, фактично для 
виконання цієї рекомендації окремі чеські банки призначають омбудсмена і фінансують його роботу; 
 
8) систематичний аналіз скарг, вжиття належних заходів, контроль виконання виправних заходів 
(обов’язок банків ідентифікувати причини та, у разі виявлення системних недоліків, впроваджувати 
відповідні виправні заходи); 
 
9) доступний клієнтам письмовий виклад порядку розгляду та вирішення скарг, 
передбачений шостою загальною рекомендацією ЕВА (процедура роботи зі скаргами та претензіями). 
Рекомендація №2/2016 містить графічну схему-алгоритм типової процедури роботи зі скаргами клієнтів 
(Малюнок 2.3).  
 
 



  

Малюнок 2.3. Алгоритм типової процедури роботи зі скаргами клієнтів від Нацбанку Чехії 

 



 

 

Аналіз відкритих джерел інформації, зокрема, даних, розміщених на корпоративних сайтах провідних 
банківських установ Чехії доводить, що практична діяльність банків з опрацювання скарг споживачів 
цілком відповідає зазначеним вимогам НБЧ та в цілому збігається із типовою процедурою роботи зі 
скаргами, рекомендованою регулятором.  
 
Більш того, низка банків здійснюють більш ретельне опрацювання скарг, ніж встановлено регулятором, 
зокрема:  
 
1) чеські банки додатково категоризують скарги споживачів – залежно від їх предмету та 
пропонують відповідні формуляри для подання скарги на своїх офіційних сайтах та у відділеннях.  
 

ПРИКЛАД 

Ceskoslovenska Obchodni Banka пропонує споживачам типові формуляри для найбільш 

поширених запитів – про ідентифікацію платежу, повернення частини помилкової 
транзакції, а також про спірну транзакцію. Усі ці форми доступні на сайті банку. Решта 
запитів та скарг викладаються у довільній формі.  
UniCredit Bank також має окремий формуляр для заяви власника картки про спірну 

транзакцію, інші скарги надаються у довільній формі. 

 
2) банківські установи Чехії намагаються забезпечити споживачам широкий вибір каналів 
подання скарги: листом, телефоном, електронною поштою, особисто у банківському відділенні, через 
інтернет-чат, до Ceskoslovenska Obchodni Banka також можна подати скаргу через фінансового 
посередника, який надав споживачу певний банківський продукт чи оформив послугу банку, на яку 
надходить скарга; 
 
3) чеські банки зазвичай намагаються розглядати скарги оперативніше, ніж це передбачено 
законодавством. Терміни розгляду та реагування на скаргу відрізняються у кожному банку та залежать 
від предмету скарги, про що банки повідомляють споживачів.  
 

ПРИКЛАД 

Ceska Sporitelna та Komercni Banka інформують клієнтів, що загальний граничний термін 

вирішення скарг у банку – 30 днів, а якщо питання стосується платіжних послуг – до 15 днів 
з можливістю обґрунтованого продовження ще на 20 днів. Крім цього зафіксовано право 
клієнта на звернення за відшкодуванням нанесеної банком шкоди протягом 3 років з дня 
отримання інформації про факт шкоди та винного у її вчиненні, але не пізніше, ніж протягом 
10 років з дня нанесення клієнтові шкоди (15 років з дня нанесення умисної шкоди).  
UniCredit Bank орієнтує клієнтів на загальний строк розгляду скарг до 30 днів (з можливістю 

обґрунтованого продовження у виняткових випадках), у випадку скарги на неавторизовану 
транзакцію – зобов’язується розглянути її невідкладно з моменту її подання. Також банком 
встановлено різні строки для подання клієнтами скарг з різних питань, наприклад, по 
платіжних транзакціях клієнт має право звернутись зі скаргою протягом 30 днів з дня 
отримання відповідної виписки. 

 
4) банки Чехії детально інформують клієнтів про можливості подальшого оскарження, якщо 
банк відмовив споживачеві у задоволенні його претензії. На сайтах банків клієнти отримують контакти 
та докладну інформацію щодо інституцій, які займаються зовнішнім опрацюванням скарг споживачів у 
Чехії, включаючи:  

 незалежного омбудсмена банку,  

 інститут фінансового арбітра для позасудового розгляду скарги, який є учасником системи FIN-
Net, мережі альтернативного вирішення транскордонних суперечок між споживачами і 
постачальниками фінансових послуг в Європейському економічному просторі (Європейський 
Союз, Ісландія, Ліхтенштейн і Норвегія). 

 ЧНБ як інституцію, що здійснює банківський нагляд,  

 чеську торгову інспекцію (або інший орган, визначений Міністерством торгівлі та промисловості),  

 онлайн платформу Європейської Комісії з дистанційного врегулювання суперечок (ODR 
Platform), у випадку цифрової угоди про надання послуг банком. 

 
Європейська Комісія створила спеціальну Інтернет-платформу вирішення спорів (ODR Platform) для 
того, щоб допомогти клієнтам, які проживають в Європейському Союзі та мають скаргу на товари чи 
послуги, придбані в онлайн у компаній, заснованих в ЄС, включаючи фінансові установи, подати її на 
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розгляд. Споживач може подати скаргу в режимі онлайн через платформу ODR будь-якою з офіційних 
мов ЄС.  
 
Потім ODR спрямує скаргу безпосередньо до фінансової установи (якщо цього не було зроблено 
раніше) або до національної або загальноєвропейської Служби фінансового арбітра / омбудсмена для 
вирішення скарги. У банка є 10 днів, щоб надати відповідь клієнту щодо вирішення його скарги або 
рекомендації щодо зовнішнього (альтернативного) вирішення скарги. Якщо споживач погоджується 
звернутися до одного із органів альтернативного вирішення спорів (ADR), запропонованого банком, він 
можете підтвердити це на платформі, і реквізити його скарги будуть надіслані відповідній інституції ADR 
для розгляду. Якщо він не згоден з вибором інституції, то може запропоновувати банку здійснити 
альтернативний позасудовий розгляд його скарги із залученням іншого арбітра чи медіатора. 
 
Якщо обидві сторони не зможуть домовитись про постачальника ADR, справа буде закрита протягом 
30 днів з моменту первинного подання на платформу. Таким чином, ODR Platform слугує майданчиком 
для фіксації та коректного спрямування скарги, контролю за її прийняттям в роботу фінансовою 
установою або інституцією ADR, але не надає послугу зовнішнього позасудового розгляду скарги. 
 
Можливим є також звернення споживачів до Чеської банківської асоціації (www.czech-ba.cz) відповідно 
до її Стандарту №19/2005, «Кодекс відносин між банками». 
 

ПРИКЛАД 

Окремі банки в Чехії – UniCredit, Expobank, Equa bank, Fio banka, Raiffeisenbank – окрім 

звернення до суду чи фінансового арбітра, пропонують клієнту повторно направити скаргу 
або протест проти винесеного рішення, адресувавши її вищому керівництву банку, тобто 
використовують багаторівневу систему опрацювання скарг у межах власного механізму IDR 
(внутрішнього вирішення спорів). 
Деякі великі чеські банки – Ceskoslovenska Obchodni Banka Ceska Sporitelna, Komercni 
Banka, Oberbank – окремо призначають та фінансують роботу банківського омбудсмена – 

незалежного фахівця, послуги якого є безоплатними для клієнтів банку. До його функцій 
входить отримання висновку за скаргою у третій інстанції. 

 
Омбудсмени банків не розглядають скарги, що перебувають в розгляді чи вже вирішені в судовому 
порядку, фінансовим арбітром чи арбітражним органом (відповідно до Закону №216/1994 про 
арбітражне провадження та виконання арбітражних рішень). Цікавим є той факт, що омбудсмени 
окремих банків також не розглядають справи, деталі яких винесено клієнтом у медійний простір.  
 
Омбудсмен розглядає письмові скарги максимально у 60 денний строк та вирішує – доручити банку 
повністю задовольнити скаргу, відхилити скаргу як необґрунтовану або рекомендувати клієнтові та 
банку знайти компромісне рішення. 
 

ДОСВІД ОПРАЦЮВАННЯ СКАРГ СПОЖИВАЧІВ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ У ПОЛЬЩІ 
 
Банківський сектор у Польщі добре капіталізований та ефективний. На кінець 2018 року ринок складався 
з 32 комерційних, 543 кооперативних банків та 31 філії кредитних установ, що разом становить 606 
організацій. Частка локальних інвесторів в активах ринку становила 54%, вони контролювали 13 
комерційних (8 держава + 5 приватний капітал) та всі кооперативні банки.  
На ринку банківських послуг переважають великі місцеві банки, що володіють значними частками ринку 
та надають широкий спектр послуг для споживачів. П’ятьом найбільшим банкам належать 50% сукупних 
активів банківського ринку, що є одним з найменших показників концентрації серед сусідніх країн. Тем 
не менш, у цих 5 гравців сконцентровано 75% прибутків галузі.  
 
Рівень охоплення населення Польщі послугами банків є достатньо високим та за оцінками на кінець 
2018 року становить 87% дорослого населення, або понад 28 млн. осіб. У першу чергу, мова іде про 
використання поточних та ощадних рахунків. При цьому рівень фінансової грамотності поляків станом 
на 2019 рік залишається найнижчим серед досліджуваних країн ОЕСР (аналогічний показник має також 
Україна).  
 
Наявність значного числа користувачів послуг з недостатньо високим рівнем фінансової грамотності 
створює ситуацію, в якій виникнення непорозумінь між банками та споживачами є цілком імовірними. 
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Додатковим чинником, що спричиняє ризик зростання обсягу скарг споживачів на польські банки, є 
активні процеси цифрової трансформації, що відбуваються у банківському секторі Польщі і заохочують 
споживачів більше використовувати канали дистрибуції низької вартості, такі як мобільний та онлайн 
банкінг. Польський банківський сектор функціонує в умовах розвинутого законодавства щодо захисту 
прав та інтересів споживачів фінансових послуг. Зокрема, це Закон 2006 року про нагляд за фінансовим 
ринком, Закон 2011 року про споживче кредитування, Закон 2017 року про іпотечні кредити та нагляд 
за іпотечними брокерами та агентами та багато інших нормативно-правових актів. 
 
У лютому 2018 року також вступили в силу положення нового Закону про дистрибуцію страхових полісів, 
які більшою мірою захищають інтереси клієнтів і накладають нові зобов'язання на дистриб'юторів 
полісів, тобто на страхові компанії, брокерів та банки. Кожен суб'єкт, який продає страховку, 
зобов'язаний пропонувати продукт з урахуванням потреб і вимог на основі інформації, отриманої від 
клієнта. У той самий час, дистриб'ютор повинен розкрити клієнтові суму комісійної винагороди, яка буде 
одержана з запропонованої йому страховки, і ознайомити клієнта зі структурою всіх витрат, які він несе.  
 
Ще у 2017 році у Польщі набрали чинності нові правила позасудового врегулювання спорів за участю 
споживачів органами з альтернативного вирішення суперечок (механізми ADR) відповідно до Директиви 
ЄС.  
 
У Польщі модель ADR значною мірою базується на принципі паралельного функціонування як 
державних, так і громадських суб'єктів вирішення спорів та опрацювання скарг споживачів. Спори 
вирішуються територіальними інспекціями комерційної інспекції (медіація) та постійними споживчими 
арбітражними судами (арбітраж). Споживачі банківських послуг у Польщі також активно користуються 
механізмом ADR галузевого характеру, звертаючись, зокрема, до наступних інституцій, що є 
учасниками системи Fin-Net та розглядають скарги, подані через ODR Platform: 

 фінансовий омбудсмен / адвокат 

 арбітражний суд при польському управлінні фінансового нагляду 

 банківський споживчий арбітраж при Асоціації банків Польщі 
 
Польський банківський сектор може слугувати прикладом того, як вибудувати цілісну систему захисту 
прав споживачів фінансових послуг, зокрема, сформувати комплексний механізм роботи зі скаргами 
споживачів, залучаючи ряд незалежних інституцій на рівні ADR, які в свою чергу надають банкам дієві 
рекомендації для створення ефективних IDR-процедур. 
 
Що стосується внутрішніх процедур врегулювання скарг споживачів банками, з 2012 року в Польщі діють 
«Рекомендації з опрацювання скарг клієнтів: кращі практики», опубліковані Асоціацією банків Польщі 
(Związek Banków Polskich, ZBP). 
 
Мета цього документу – вказати напрямки дій, що приведуть до вдосконалення та уніфікації процесу 
розгляду скарг у банках шляхом вироблення узгодженого підходу банківського сектору до цього 
питання. Робота над текстом була проведена групою з питань вдосконалення ключових процесів 
(експерти, що представляють 20 банків), яка діє в рамках Комітету з питань фінансових послуг при Союзі 
банків Польщі, у тісній співпраці з суддею з розгляду справ при Польському управлінні фінансового 
нагляду.  
 
Положення, представлені в документі, відповідають «Правилам розгляду скарг з боку фінансових 
установ», прийнятим Постановою Польського управління фінансового нагляду у 2011 році, а також 
враховують висновки Звіту Комітету з банківської етики щодо відносин між банками та їх клієнтами, 
опублікованого в 2011 році. У рамках заходів, пов'язаних із вдосконаленням процесу розгляду скарг в 
банках, важливими рекомендованими елементами належної практики є: 
 
1) використання широкого визначення суб’єктів подання скарги. Згідно з рекомендаціями, 
банку варто розглядати скарги як фізичних, так і юридичних осіб. Крім того, варто приймати до розгляду 
скарги кожного суб'єкта господарювання, який запитав банк про його діяльність чи послуги (потенційні 
споживачі). 
 
2) створення у банках внутрішніх підрозділів апеляції клієнтів, які б відповідали за процес 
розгляду скарг споживачів та популяризацію цієї функції серед співробітників банку. Серед 
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рекомендацій є також порада щодо створення позиції «внутрішнього омбудсмена» клієнта, який працює 
безпосередньо в банку та має достатньо повноважень для захисту прав споживачів, які звернулися в 
банк зы скаргами щодо його діяльності. 
 

3) широкий збір банком інформації про скарги, спрямовані до зовнішніх контролюючих 
установ з метою постійного вдосконалення найслабших ланок процесу опрацювання скарг банку у 
межах механізму IDR, 
 

4) використання та участь у розробці платформи «Судження» (електронна платформа на 
сайті Комітету з питань фінансових послуг при Асоціації банків Польщі) для обміну досвідом щодо кейсів 
по розгляду клієнтських скарг. Підкреслюється, що обмін таким досвідом може стати основою для 
запобігання низки проблем у діяльності банків, які є типовим предметом скарг споживачів банківських 
послуг. 
 

При розгляді скарг споживачів Асоціація банків Польщі рекомендує своїм учасникам застосовувати 
наступні принципи їх опрацювання:  

 розгляд скарг повинен бути частиною процесу обслуговування клієнтів,  

 процес розгляду скарги має характеризуватися турботою про інтереси клієнта, 
 

ПРИКЛАД 

Польське законодавство, зокрема Закон про банківську справу, не регулює питання щодо 
термінів розгляду скарг з боку банків. Проте інші нормативні акти покладають на банки 
зобов'язання щодо визначення правил та термінів розгляду скарг у договорах, укладених з 
клієнтами. Однак і вони не встановлюють конкретних строків розгляду скарги. Тому 
Асоціація банків Польщі видала Принципи належної банківської практики щодо розгляду 

скарг клієнтів і вказує на те, що їх слід розглядати оперативно та справедливо, визначаючи 
термін 30 днів як максимальний для надання відповіді клієнту. 

 
Якщо через складність справи необхідно провести роз’яснювальні провадження і 30-денний строк не 
може бути дотриманий, банк має інформувати клієнта про триваюче провадження та визначити 
розширений термін для відповіді. У цьому випадку термін надання відповіді не може бути довшим за 
90 днів. 

 банк має надавати клієнтам універсальний доступ до інформації про те, як саме можна подати 
скаргу,  

 абсолютно всі скарги, подані клієнтами, підлягають реєстрації, 

 скарги слід розглядати з належною ретельністю та з урахуванням усіх обставин справи, 
дотримання не лише законодавчих вимог, а й загальних принципів людяності і доброчесності,  

 розгляд скарг полягає у виявленні проблеми, оцінці її легітимності та вирішенні проблеми, про 
яку повідомляється клієнту, або ж у вживанні відповідних заходів щодо усунення будь-яких 
порушень, причин їх виникнення та наданні відповіді споживачу, всебічної та професійної за 
формою і змістом, 

 банк не стягує комісійних платежів та зборів за розгляд скарги, за винятком плати за будь-які 
витрати інших суб'єктів, що беруть участь у процесі, клієнт має бути проінформований про таку 
оплату заздалегідь, 

 у процесі розгляду скарги банк повинен прагнути мирного вирішення спорів, що виникають між 
ним та клієнтом. 

 

Асоціація банків Польщі також пропонує узагальнену графічну модель процесу опрацювання скарг для 
банків Польщі, яка враховує кращі практики та надані рекомендації (Малюнок 2.4). 
Окрім загальних принципів, ««Рекомендації з опрацювання скарг…» від Асоціації банків Польщі містять 
детальні правила, що можуть допомогти у розбудові ефективного механізму IDR в банку, наприклад, 
щодо вибору форми та встановлення термінів подання скарг, розробки формулярів для надання 
споживачу інформації про те, як саме подати скаргу тощо. 
 

ПРИКЛАД 

У документі є навіть практичні поради щодо побудови комунікації з клієнтами: 

«Спілкування в процесі розгляду скарги повинно мати чітку, розбірливу та зрозумілу форму. 
Банки мають прагнути до максимального усунення незрозумілих та чужих для клієнта слів, 
термінів і так званого банківського жаргону. … При листуванні не забудьте забезпечити 
читабельний розмір шрифту». 
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Малюнок 2.4. Рекомендована модель опрацювання скарг в банках від Асоціації банків Польщі  

 
 
Окремої уваги заслуговує той факт, що рекомендованими елементами належної практики опрацювання 
скарг є проведення у банках Польщі систематичних вимірів задоволеності клієнтів, що зверталися в 
банк зі скаргою.  
 
І хоча в документі визначається, що обсяг, методологія та періодичність дослідження залежать від 
рішень та потреб конкретного банку, у ньому все ж таки наведено рекомендований формат досліджень 
в цій галузі. 
 
Таблиця 2.2. Вимір задоволеності споживачів розглядом скарг у банках Польщі: рекомендовані 
практики від Асоціації банків Польщі 
 

Параметри 

дослідження 

Значення 

параметрів 

Методологія дослідження 

 NPS (рекомендовано) 

 Загальний рівень задоволеності 

 Задоволення ключовими очікуваннями 

Частота опитувань Не рідше одного разу на півроку 

Формат збору даних 
Телефон, електронна пошта, електронні канали, опитування f2f; 

внутрішні / зовнішні дослідження 

Вибірка респондентів 

 Опитування охоплює клієнтів, які подавали скарги, і справа яких 

розглядалася після останнього дослідження  

 Репрезентативний обсяг вибірки  

 Усі клієнтські сегменти 

Використання результатів 

дослідження 

Аналіз отриманих висновків з метою вдосконалення банківських послуг 

та процедур роботи банку 

 
Ще однією важливою порадою для банків від Асоціації банків Польщі є використання певного набору 
показників ефективності опрацювання скарг споживачів банку. У документі вказані найкращі банківські 
практики в цьому плані та перелічені наступні показники: 

 індекс лояльності NPS (схильність до рекомендацій) для клієнтів, які подали скаргу; 

 індекс задоволеності клієнтів, які подали скаргу; 
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 кількість скарг щодо кількості угод (окремо для різних сегментів клієнтів та банківських 
продуктів); 

 середній та максимальний час розгляду скарг до надання відповіді банком, у календарних днях; 

 індикатор своєчасності – відсоток скарг, що розглядаються у стандартний термін (відповідно до 
стандартного терміну, визначеного регулятором, тобто 30 днів); 

 частка обґрунтованих скарг (скарг, спричинених помилками у роботі банку) у загальній кількості 
скарг; 

 витрати банку на опрацювання скарг; 

 кількість повторюваних скарг / претензій по відношенню до загальної кількості скарг / претензій; 

 очікуваний та прийнятний час відгуку на скаргу клієнта (на основі дослідження очікувань клієнтів, 
рекомендований показник – медіана значень з усіх відповідей клієнтів). 

 
Вивчення відкритих джерел інформації про ринкову діяльність провідних банків Польщі у 2017-2019 
роках свідчить, що значний обсяг заходів та рекомендованих практик Асоціації з опрацювання скарг 
знайшов своє втілення у IDR процедурах банків.  
 

ПРИКЛАД 

Idea Bank SA, один з провідних банків Польщі, що входить до Асоціації банків Польщі, 

вперше запровадив Кодекс етики працівників у 2013 році. Його мета – забезпечити високу 
якість послуг, що надаються банком, і етичну поведінку співробітників. Зміст Кодексу було 
розроблено з урахуванням стандартів, що містяться в Правилах належної банківської 
практики Асоціації банків Польщі. Кодекс етики чітко регулює не тільки внутрішні правила 
роботи, а й ставлення до зовнішніх партнерів, та особливо до клієнтів, у тому числі тих, 
які скаржаться на роботу банку.  
Скарги обробляються в банку командою з розгляду скарг. В середньому щомісяця 

надходить близько 1300 скарг клієнтів. Члени команди з розгляду скарг беруть участь в серії 
внутрішніх тренінгів для забезпечення належної предметної підготовки. Крім того, 

один раз на місяць окрема команда з якості і навчання випадковим чином оцінює реакцію 
клієнтів на обслуговування в процесі скарги.  
З 2016 року банк проводить чисельні дослідження як задоволеності клієнтів, так і якості 
роботи співробітників, включаючи вимір задоволеності клієнтів в процесі розгляду їхніх 
скарг. 

 
 

ДОСВІД ОПРАЦЮВАННЯ СКАРГ СПОЖИВАЧІВ У БАНКІВСЬКОМУ СЕКТОРІ УГОРЩИНИ 
 
За підсумками 2018 року угорський банківський сектор складається з 60 установ: 26 комерційних банків, 
9 філій іноземних банків, 5 іпотечних установ, 4 будівельних товариства, 3 спеціалізованих банки та 13 
кредитних / ощадних кооперативи. При цьому Національний банк Угорщини стверджує, що всю 
банківську систему могли б обслуговувати лише 4-5 банків.  
Станом на кінець 2018 року власниками 49,9% акцій банків є угорські інвестори, 2/3 з них – належать 
державі.  
 
Взаємодія банківських установ та споживачів банківських послуг в Угорщині відбувається у розвиненому 
та добре впорядкованому правовому полі і регулюється нормами угорського та загальноєвропейського 
законодавства, що стосується діяльності та послуг банківських установ. 
 
Перш за все, це Закон CCXXXVII 2013 року Про кредитні установи та фінансові підприємства, Закон 
CXXXIX 2013 року Про Національний банк Угорщини, Закон LXXXV 2009 року Про діяльність у сфері 
платіжних послуг тощо. 
 
Відповідно до Закону CXXXIX від 2013 року про Національний банк Угорщини регулятор здійснює захист 
інтересів споживачів, що користуються фінансовими послугами, з метою посилення довіри 
громадськості до фінансово-посередницької системи.  
 
У 2018 році Національний банк Угорщини видав Розпорядження № 46/2018 (XII. 17.) Про детальні 
правила, форми, методи та процедури розгляду скарг у фінансових організаціях. Це розпорядження 
регламентує процес подання та розслідування скарг, а також визначає дані та документи, які можна 
вимагати, інформаційні зобов’язання щодо розгляду скарг та спосіб ведення обліку скарг. Установи-



 

 

 

48 

члени Асоціації банків Угорщини зробили ряд уточнень та додаткових зауважень до тексту 
розпорядження, які Національний банк взяв до уваги, і документ набрав чинності у березні 2019 року. 
Відтак, вже понад рік процедури IDR в угорському банківському секторі є стандартизованими на рівні 
галузі в цілому та інтегрованими до загальної національної системи захисту прав споживачів 
фінансових послуг.  
 
Загальний алгоритм розгляду скарги споживача банківських послуг зображений на Малюнку 2.5.  
 
Малюнок 2.5. Загальний алгоритм розгляду скарги споживача банківських послуг в Угорщині 
(згідно розпорядження Національного банку) 

 

 
Детальніше ключові етапи цього алгоритму описані нижче. 
 
1. ПОДАННЯ СКАРГИ 
 
Прийняте Національним банком Угорщини Розпорядження передбачає можливість подання скарги на 
банк як в усній, так і в письмовій формі. Якщо у банка є офіси обслуговування клієнтів, споживач може 
особисто подати усну скаргу у будь-якому з них в робочий час.  
 
Якщо у постачальника фінансових послуг немає офісу обслуговування клієнтів, споживач може подати 
скаргу в усній формі в його центральному офісі в робочі дні з 8:00 до 16:00.  
 
Кожен банк повинен забезпечити своїм споживачам можливість подати телефонну скаргу в будь-який 
день робочого тижня протягом годин роботи самої установи; принаймні в один робочий день тижня така 
можливість має бути доступна клієнту з 8:00 до 20:00. Банк має перетелефонувати і прийняти 
телефонну скаргу протягом 5 хвилин після первинного звернення, якщо клієнт не отримав відповіді на 
свій вхідний телефонний дзвінок. 
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2. ФІКСАЦІЯ СКАРГИ 
 
Встановлений регламент по роботі зі скаргами в банківському секторі Угорщини передбачає, що кожен 
банк повинен по можливості негайно розглянути усну скаргу споживача.  
 
Якщо це неможливо або споживач не згоден з рішенням, яке оперативно пропонується банком у 
відповідь на скаргу, постачальник фінансових послуг складає протокол про скаргу і фіксує позицію 
клієнта по ній, а також свою первинну пропозицію щодо вирішення скарги. Банки також зобов'язані 
попереджати клієнтів про те, що в разі подання усної скарги по телефону вона може бути зафіксована 
за допомогою аудіозапису.  
 
Протягом 30 робочих днів банк зобов'язаний надати протокол зареєстрованої скарги клієнту, в будь-
який час на його прохання. Аудіозаписи скарг клієнтів банк зобов'язаний зберігати протягом 5 років з 
моменту їх фіксації. 
 
3. РЕЄСТРАЦІЯ, КОНСОЛІДАЦІЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ СКАРГ 
 
Кожен банк повинен вести реєстр скарг та заходів щодо їх вирішення, який обов’язково має містити такі 
дані:  

 дату подання скарги,  

 опис скарги із зазначеним події чи факту, що є предметом скарги, 

 опис заходів, вжитих банком для врегулювання чи вирішення скарги, а у разі її відхилення – 
причини відмови,  

 терміни завершення опрацювання скарги; посаду, прізвище та ім’я особи, відповідальної за 
впровадження,  

 дату, коли лист-відповідь на скаргу був надісланій клієнту, у тому числі для відповідей, 
надісланих в електронному вигляді. 

 
4. РОЗГЛЯД СКАРГИ І ТЕРМІНИ РЕАГУВАННЯ  
 
Після фіксації усної або подання письмової скарги банк має 30 днів для розгляду справи по суті і 
направлення відповіді споживачу на його скаргу у письмовому вигляді із зазначенням позиції банку і 
планованих дій. У разі письмової скарги, пов'язаної з платіжним сервісом, цей термін скорочується до 
15 робочих днів.  
 
Якщо з причин, не залежних від банку, на скарги щодо платіжних послуг неможливо відповісти протягом 
15 робочих днів, постачальник послуг повинен відправити попередню відповідь із зазначенням причин 
затримки рішення за скаргою, а також вказати термін остаточної відповіді. Максимальний термін, 
протягом якого банк повинен відправити остаточну відповідь, складає 35 робочих днів після 
повідомлення про скаргу.  
 
Банк зобов'язаний направити скаргу клієнта в спеціальний відділ обробки скарг, незалежно від того, в 
якому відділенні і ким із співробітників банку була прийнята скарга. Вимога про створення окремої 
служби по роботі зі скаргами також зафіксована в розпорядженні Національного банку Угорщини.  
Кожен банк зобов'язаний публікувати свою політику розгляду скарг на корпоративному сайті, а також 
вона повинна бути доступна в кожному відділенні і офісі обслуговування клієнтів. 
 
5. НАДАННЯ ВІДПОВІДІ НА СКАРГУ 
 
Відповідно до положень Розпорядження Національного банку Угорщини 46/2018 (XII. 17.), офіційна 
відповідь банку на скаргу має бути точною, зрозумілою, чіткою і аргументованою; якщо скарга 
відхилена, має бути надана вичерпна інформація про причини прийнятого рішення. Як скарги, так і 
офіційні відповіді на них потрібно зберігати протягом 5 років. 
 
Якщо банк відхиляє скаргу, то у відповіді про відмову він зобов'язаний вказати, до яких зовнішніх 
інстанцій може звернутися клієнт, щоб оскаржити його рішення про відмову, і якими ще механізмами 
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альтернативного врегулювання суперечок він може скористатися (із зазначенням всіх контактів і 
способів подачі скарг в зовнішні структури). 
 
6. АЛЬТЕРНАТИВНЕ ВРЕГУЛЮВАННЯ СКАРГ  
 
Якщо клієнт не задоволений розглядом скарги, він може звернутися до наступних органів: 

 Фінансовий погоджувальний комітет (ФПК) – окремий інститут альтернативного 
позасудового врегулювання спорів при Національному банку Угорщини. По суті, це фінансовий 
омбудсмен, який є учасником системи FIN-Net. 

 
Для врегулювання спору про встановлення і здійснення правовідносин, що стосуються використання 
певної банківської послуги (предмету суперечки), клієнт банку може ініціювати розгляд у ФПК. Таке 
звернення можливе, тільки якщо клієнт раніше намагався вирішити свою скаргу з банком. Допомога 
ФПК актуальна у випадках, коли банк порушив умови контракту і порушення договору завдало клієнтові 
шкоди. 
 
Основною метою ФПК є досягнення угоди між сторонами. Процедура розгляду скарги безкоштовна і 
здійснюється протягом 90 днів з моменту звернення споживача. 
Рішення ФПК є рекомендаційним для банку, Комітет не може зобов'язати банк до його виконання, але, 
як правило, такі рішення виконуються. Рішення не обмежує споживача в праві подальшого звернення 
до суду. 
 

 Національний банк Угорщини безпосередньо може провести процедуру щодо захисту прав 
споживачів на запит клієнта банку, якщо скарга була направлена йому на розслідування саме 
у зв’язку з порушенням положень законодавства про захист прав споживачів фінансових 
послуг. 

 
Заяву про захист споживачів в Національний банк можна подавати за низкою причин. Перш за все, 
якщо банк взагалі не відповів на скаргу, не відповів по суті скарги і не надав попередню відповідь із 
зазначенням остаточних термінів її розгляду протягом встановлених законодавством 30 або 15 днів, 
або ж не надіслав остаточну відповідь на скаргу протягом 35 робочих днів. 
 
Також можна звернутися до Національного банку, якщо клієнт вважає, що банк надав йому 
помилкову, неповну або оманливу інформацію при наданні банківської послуги; якщо клієнт не 
отримав попередження про підвищення процентної ставки або в інших випадках порушення 
положення про захист прав споживачів, пов'язаних з укладенням кредитного договору тощо. 
 
На підставі скарги Національний банк Угорщини починає розгляд і вивчає, чи порушив банк 
положення законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг. Якщо процедура 
ініційована, її адміністративний термін становить 6 місяців. Термін для запиту уточнюючої інформації 
від регулятора у банк і час для усунення проблеми банком не включені в цей період, тому фактичний 
термін врегулювання скарги може бути довшим. 
 
Подати заяву в Національний банк Угорщини можна протягом 5 років з моменту порушення прав 
споживача. У разі окремих договірних суперечок Нацбанк не може розглядати скаргу і звертається 
до Фінансового погоджувального комітету для вирішення спору, пов'язаного зі встановленням і 
виконанням договірних відносин з банківських питань або для забезпечення справедливості. 
 

 Суд. Споживач також може порушити цивільну справу в суді незалежно від того, чи була до 
цього ініційована процедура скарги на банк через ФПК. Клієнт банку може ініціювати 
цивільний судовий процес практично у всіх ситуаціях, що і для ФПК, за винятком «запиту про 
справедливість». 

 
Ані ФПК, ані Національний банк Угорщини не розглядають скарги споживачів банківських послуг в 
наступних випадках: 
1) при колективній скарзі групи споживачів, 
2) клієнт критикує практику організації роботи банку, 
3) споживач скаржиться на грубу поведінку працівника банку, 
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4) потенційний позичальник скаржиться, що банк відхилив його заявку на кредит після аналізу 
та оцінки його кредитоспроможності, 
5) скарга стосується послуг нефінансової установи - наприклад, комунальних служб або 
телекомунікаційних провайдерів. 
 
На відміну від низки центробанків регіону ЦСЄ, Національний банк Угорщини вважає своїм важливим 
обов'язком інформувати установи фінансової системи та широку громадськість про поточні 
проблеми захисту споживачів, тим самим підвищуючи обізнаність зацікавлених сторін про ризики. 
Щороку він збирає актуальні дані та публікує «Звіт про стан захисту споживачів фінансових послуг 
Угорщини».  
 

ПРИКЛАД 

Ще у 2011 році Національний банк Угорщини організував Мережу фінансових 
консультативних служб (МФКС), щоб споживачі, які живуть у віддалених районах, могли 

отримати професійну допомогу та відповіді на їхні питання та проблеми, пов'язані з 
фінансовими послугами, у тому числі отримати консультацію та допомогу щодо подання 
скарги на фінансову установу. 

 
Вивчення досвіду банківських ринків регіону ЦСЄ доводить, що багато елементів із загальної 
системи опрацювання скарг споживачів, втілених в Польщі, Угорщині та Чехії є актуальними і для 
українського банківського ринку та могли б значно покращити рівень захисту прав споживачів 
банківських послуг в Україні за умови їх повноцінного впровадження. Не всі доцільні та корисні заходи 
можуть бути оперативно втілені за наявного законодавчого та інституційного середовища роботи 
банківського сектору України, зокрема, існуючого законодавства щодо захисту прав споживачів 
фінансових послуг та функціонуючих на державному рівні інституцій ADR. Тож варто окремо 
розглянути ті практичні кроки, які:  

 мають високий шанс на реалізацію в Україні у короткостроковій перспективі – до 12-24 
місяців,  

 очікувано вчинять помітний вплив на поточний рівень захисту прав споживачів банківських 
послуг в Україні та рівень довіри індивідуальних користувачів до українських банківських 
установ, 

 довели свою ефективність та використовуються не лише на розглянутих ринках, а й у 
банківській практиці інших країн. 

 
Саме цьому питанню присвячений наступний розділ Звіту. 
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2.2. КРАЩІ ПРАКТИКИ РОБОТИ ЗІ СКАРГАМИ НА ІНОЗЕМНИХ БАНКІВСЬКИХ РИНКАХ ТА 
ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ 

 
При розгляді перспектив впровадження кращих міжнародних практик роботи зі скаргами споживачів 
в банківському секторі України варто взяти до уваги наступні чинники: 

 низький загальний рівень фінансової грамотності українців, що вимагає впровадження 
комплексу заходів із захисту прав споживачів фінансових послуг паралельно із заходами з 
підвищення їх фінансової обізнаності,  

 недостатньо прогресивне правове поле у сфері захисту прав споживачів фінансових 
послуг в Україні, розвиток якого стримується традиційно довгими термінами розгляду та 
впровадження будь-яких законодавчих ініціатив в державі, 

  готовність Національного банку України до впровадження кращих практик із захисту прав 
споживачів фінансових послуг у межах наявного мандату, 

 присутність системних міжнародних банків та прогресивних національних гравців на 
банківському ринку України, які мають високі стандарти роботи з клієнтами, відкриті до нового 
досвіду та співпраці заради розбудови сильного ринку та підвищення довіри споживачів.  

 
З урахуванням зазначених умов, пропонується розглядати кращі міжнародні практики роботи зі 
скаргами, які можуть бути впроваджені в Україні безпосередньо на рівні НБУ, Національної асоціації 
банків України (НАБУ), окремих банків та їх об’єднань, а також профільних проектів, діяльність яких 
можна віднести до створення ефективної екосистеми банківського середовища України (Fintech-
стартапи, профільні банківські і фінансові ЗМІ тощо).  
 
Втілення таких практик не вимагатиме суттєвих змін у законодавстві і може бути реалізоване 
зусиллями банківської бізнес-спільноти України та ринкового регулятора.  
 
Зведений перелік таких практик в розрізі країн-«еталонів» і потенційних учасників їх впровадження в 
Україні представлений у Таблиці 2.3. Окрім детально розглянутих ініціатив країн ЦСЄ, наведено 
приклади інших, більш розвинених банківських ринків, що ілюструють популярність певного кроку в 
різних країнах. Усі ініціативи структуровано в розрізі типових етапів роботи банків України зі скаргами 
споживачів. 
 
Таблиця 2.3. Бенчмарк для України у роботі банків зі скаргами споживачів: етапи попередження 
скарг та отримання скарг  
 

Етап процесу 
опрацювання 

скарг  

Можливі учасники  

Національний банк України 
НАБУ / гравці банківського 

ринку 

FST USAID  
та підтримані ним 

ініціативи 

Попередження 
скарг 

Угорщина Польща / Австралія Угорщина / Польща 

Системні заходи з 
підвищення фін. грамотності 
споживачів, зокрема, щодо 
користування кредитами 

Розробка кодексів 
банківської етики та 
стандартів якості 
обслуговування клієнтів  

 
1. Створення онлайн 
проектів зі «сертифікованими 
послугами» при підтримці 
регулятора 
 
2. Розвиток «банк-
орієнтованих» стартапів, що 
пропонують рішення для 
підвищення якості сервісу, 
зростання рівня 
задоволеності клієнтів та 
скорочення скарг на банки 
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Етап процесу 
опрацювання 

скарг  

Можливі учасники  

Національний банк України 
НАБУ / гравці банківського 

ринку 

FST USAID  
та підтримані ним 

ініціативи 

 
Отримання 
скарг від 
споживачів 

Чехія / Угорщина / Австрія 
/Великобританія/Канада/Австралія/ 

Угорщина / країни ЄС 

1. Нормативне закріплення практики 
приймання скарг споживачів в усній формі – 
як в Угорщині, Чехії та на розвинених 
банківських ринках 
2. Розробка та використання типових 
форм для подання скарг за певними 
категоріями питань 

1. Організація сервісних центрів, які 
поєднують надання безоплатних 
консультацій (фін. грамотність) та 
опрацювання звернень, допомогу у поданні 
скарги на банки або у інші органи їх розгляду 
2. Створення платформи з дистанційного 
подання скарг на банки або у інші органи їх 
розгляду 

 

ПРИКЛАД 

Профілактика скарг через посмішку – такий підхід пропонує польський банківський 
стартап Quantum (https://quantum.cx/). Його суть полягає у обладнанні робочого місця 

банківського співробітника технічними засобами, що дозволяють фіксувати його власні 
посмішки та посмішки клієнта під час обслуговування. Рішення також має елементи 
гейміфікації та базується на стимулюванні співробітників до клієнт-орієнтованого і 
доброзичливого спілкування. 

 
Мета проекту – знизити рівень напруження у спілкуванні з клієнтом, навіть у складних ситуаціях 
непорозуміння, через встановлення емоційного контакту.  
 

ПРИКЛАД 

Австралійською банківською асоціацією розроблено «Кодекс банківських практик», що 

встановлює стандарти поведінки для банків, їх співробітників та представників у роботі та 
ставленні до клієнтів. Кодекс є частиною важливої програми реформ у країні, метою якої є 
краще задоволення очікувань громадян. 

 
Банки, що підписали Кодекс, не тільки беруть на себе високі зобов’язання, а й інформують про це 
клієнтів. Крім того, Кодекс підтримано та затверджено регулятором та іншими державними органами. 
Кодекс є надзвичайно докладним документом, в якому прописано стандарти роботи за кожним класом 
банківських продуктів. Окремий розділ приділено інформуванню споживача та можливості подати 
скаргу на дії банку. 
 
Продовження Таблиці 2.3. Бенчмарк для України у роботі банків зі скаргами споживачів: етапи 
фіксації та збереження, визначення та класифікації 
 

Етап 
опрацювання 

скарг  

Можливі учасники  

Національний банк України 
НАБУ / гравці банківського 

ринку 

USAID FST 
та підтримані ним 

ініціативи 

Фіксація та 
збереження 
даних по скарзі 

Угорщина країни ЄС / Бразилія 

Практика аудіофіксації скарги з наданням 
клієнту її протоколу протягом 30 днів на його 
вимогу та зі зберіганням її банком до 5 років 

Створення ODR-платформ для подання та 
фіксації скарг (в умовах вимушеного 
дистанціювання та у випадках, коли 
можливість усного подання та аудіофіксації 
скарг не запроваджена у галузі) 

Визначення та 
класифікація 
скарг 

Польща / Великобританія / Угорщина 

1. Використання широкого визначення скарги: приймаються скарги не лише від користувача 
банківських послуг, а й від потенційного споживача, що звернувся у банк, але не отримав 
послугу 
2. Чітка класифікація скарг, які не можуть розглядатися інституціями ADR або іншими 
органами (наприклад, регулятором) і не стосуються захисту прав споживачів 

 

https://quantum.cx/
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Щодо визначення скарги, то, наприклад, G20 / OECD визначає скаргу як «заяву про незадоволення 
споживачів дією, послугою або продуктом надавача фінансових послуг або уповноваженого агента», 
тобто концентрується на скаргах реальних споживачів послуг.  
 

ПРИКЛАД 

Альтернативний підхід демонструє не лише Асоціація банків Польщі, про яку йшла мова 
вище, а й, зокрема, Управління з контролю фінансової поведінки Великобританії 
(FCA), яке уточнює визначення скарги як «будь-яке усне або письмове вираження 

невдоволення, виправдане чи ні, від особи або від імені особи з приводу надання або 
ненадання фінансової послуги або визначення відшкодування збитків, у якому 
стверджується, що:  
1) заявник постраждав (або може постраждати), поніс фінансові втрати, матеріальні 

труднощі або матеріальні незручності;  
2) стосується діяльності фінансової установи, на яку подається скарга, або будь-якого 

іншого респондента, з яким ця установа пов'язана через маркетингову діяльність, 
посередництво з надання фінансових послуг або продуктів. 

 
Таким чином, відповідно до більш широкого підходу до розгляду беруться скарги і від потенційних 
споживачів, які не змогли скористатися послугами банку з певних причин. Використання такого 
визначення та аналіз скарг від потенційних споживачів для вироблення відповідних управлінських 
рішень є актуальним в умовах недостатнього рівня фінансової грамотності та інклюзії, характерних саме 
для банківського ринку України.  
 
Продовження Таблиці 2.3. Бенчмарк для України у роботі банків зі скаргами споживачів: етапи 
розгляду, прийняття рішення 
 

Етап 
опрацювання 

скарг  

Можливі учасники  

Національний банк України 
НАБУ / гравці банківського 

ринку 

FST USAID  
та підтримані ним 

ініціативи 

Розгляд  
скарг 

Чехія / Угорщина 
Чехія /Австралія / Канада / 

Словаччина 
Польща / Австрія / Ірландія 

1. Впровадження вимог 
щодо уникнення конфлікту 
інтересів в процесі розгляду 
скарги банками 
2. Практика обов’язкової 
публікації політики розгляду 
скарг банками 

1. Залучення до співпраці з 
банками окремого фахівця - 
омбудсмена банку чи 
створення такої посади в 
банку 
2. Створення інституту АDR 
при банківських асоціаціях - 
омбудсмен або арбітраж 
3. Впровадження Fintech-
рішень з покращення роботи 
зі скаргами 

1. Побудова 
багаторівневої 
розгалуженої системи ADR 
в банківському секторі, в т. 
ч. із залученням ГО та 
банківських асоціацій 
2. Створення онлайн 
платформ для обміну 
досвідом з урегулювання 
скарг банками Прийняття 

рішення  
за скаргою 

Польща /Чехія / Австралія 

Добровільне прийняття банками «належних практик»  
щодо більш клієнт-орієнтованих таймінгів та процедур 
врегулювання скарг, ніж передбачено законом. Фіксація таких 
практик у форматі рекомендацій Національного банку  

 

ПРИКЛАД 

Банки-учасники Австралійської банківської асоціації призначають так званого 
«банківського адвоката», що власне є високопосадовцем або безпосередньо підзвітним 

ТОП-менеджменту банку. В обов’язки банківського адвоката входить робота з клієнтами 
банку, скарги яких не були первинно задоволені або є складними. Часто по відношенню до 
банківських адвокатів вживають термін «голос клієнта». Як правило, банківський адвокат є 
відповідальним не лише за вирішення питання клієнта, а й за ініціювання змін у діяльність 
банку з метою мінімізації подібних скарг у майбутньому. 

 
Подібне до австралійських «банківських адвокатів» рішення існує у великих канадських банках. 
Загальноприйнята практика у банках країни – це застосування 4-рівневої моделі опрацювання скарг 
клієнта.  
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Малюнок 2.6. Багаторівнева модель опрацювання скарг у банківському секторі Канади 

 
 
Таким чином, якщо на перших двох рівнях проблему клієнта не вдалося владнати, на третьому рівні він 
для врегулювання свого питання отримує своєрідного «персонального менеджера», що особисто 
відповідає за розгляд скарги клієнта та направляє максимальні зусилля на її вирішення.  
 
Для розуміння масштабів наведемо кількість скарг, які було оброблено на різних рівнях у 6 найбільших 
канадських банках за 2018 рік (за даними дослідження практики роботи зі скаргами у 2018 році від 
Агенції фінансових споживачів Канади, що забезпечує захист прав споживачів фінансових послуг та 
просуває фінансову грамотність). 
 
Малюнок 2.7. «Воронка» опрацювання скарг споживачів у провідних банках Канади за 2018 рік 

 
 
У низці країн, зокрема, вже досліджених Польщі та Угорщині, а також Словаччині, Австрії, Ірландії та 
інших функціонує омбудсмен з фінансових або банківських питань. Він виступає в якості незалежного 
посередника, який розглядає індивідуальні скарги на установи, що надають фінансові послуги. В 
окремих країнах його рішення носять рекомендаційний характер, але є і приклади, коли омбудсмен має 
право віддавати певні розпорядження фінансовим установам і зобов’язувати їх до виплати компенсацій. 
Інколи функції омбудсмена поєднуються з консультативною допомогою, але це не є правилом. 
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У будь-якому разі дослідження більшості сучасних банківських ринків доводить необхідність створення 
ефективного галузевого механізму ADR, робота якого тісно інтегрована з IDR-процедурами самих 
банківських установ. 
 
Що стосується досвіду покращення процедур IDR безпосередньо у самих банках, то тут, як і у випадку 
з профілактуванням скарг, може бути корисним використання конкретних Fintech-рішень з метою 
покращення клієнтського сервісу.  
 
Продовження Таблиці 2.3. Робота зі скаргами споживачів на банки, бенчмарк для України: 
повідомлення, контроль виконання, систематична оцінка  
 

Етап 
опрацювання 

скарг  

Можливі учасники  

Національний банк України 
НАБУ / гравці  

банківського ринку 

FST USAID  
та підтримані ним 

ініціативи 

Повідомлення 
клієнта про 
рішення  

Досвід усіх досліджених країн ЦCЄ підтверджує необхідність: 

 якісного інформування клієнтів про можливості оскарження рішення в 
альтернативних інстанціях 
 

 подання відповіді на скаргу із використанням тих самих каналів, за якими надійшла 
скарга, включаючи цифрові канали комунікації 

Контроль  
виконання скарг 

Угорщина Польща /Австралія / Канада / Словаччина / Австрія 

Складання щорічних звітів 
регулятором щодо стану 
захисту прав споживачів як 
передумова для належного 
контролю за процедурами 
розгляду скарг в системі IDR 
банків  

Створення інституту АDR при банківських асоціаціях - 
омбудсмен або арбітраж 

Систематична 
оцінка скарг 

Польща /Австралія 

1. Розробка типових методик та рекомендацій з дизайну 
досліджень щодо рівня скарг споживачів на банки 

2. Проведення галузевих досліджень щодо рівня скарг у 
банківському секторі 

3. Розробка системи рекомендованих показників 
вимірювання ефективності роботи банків зі скаргами 

 

ПРИКЛАД 

Польський стартап Sherlockwaste пропонує банкам програмне рішення, що дозволяє 

залучити співробітників до виявлення проблемних ділянок в діяльності компанії, 
генерування ідей та реалізації заходів, спрямованих на вирішення існуючих складнощів. 
Такий підхід може бути ефективно застосований для роботи зі скаргами в банківській сфері. 
Стартап позиціонується як спрямований, перш за все, на використання у банках, страхових 
компаніях та інших фінансових установах. Таке рішення дозволяє співробітникам брати 
участь у змінах банку та відчувати, що вони чинять на них вплив. 

 
Варто враховувати, що остаточна ефективність запровадження окремих міжнародних практик в Україні 
залежить від низки чинників, які мають вагомий плив на банківську екосистему і можуть як сприяти, так 
і заважати їх ефективному втіленню.  
 
Опис таких чинників, вплив яких є найбільш помітним у банківських екосистемах країн ЄС, наданий у 
наступному розділі Звіту. 
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2.3. КЛЮЧОВІ ЧИННИКИ БАНКІВСЬКИХ ЕКОСИСТЕМ В ЄС, ЩО СПРИЯЮТЬ 
ЗМЕНШЕННЮ СКАРГ СПОЖИВАЧІВ НА БАНКИ 

 
Узагальнення досвіду понад 10 зарубіжних банківських ринків щодо роботи зі скаргами споживачів, 
проведене в межах даного дослідження, дозволило виокремити ключові чинники банківських екосистем 
країн ЄС, вплив яких сприяє результативному захисту прав споживачів банківських послуг та зниженню 
рівня скарг на банківські установи.  
 
Щоб представити висновки такого узагальнення, використано простий та широко відомий метод аналізу 
екосистем та чинників, які діють в більшості індустрій – PEST-аналіз (Малюнок 2.10). Він дозволяє 
поділити чинники макросередовища будь-якої галузі, включаючи банківський сектор ЄС та світу, на 
політико-правові, економічні, соціальні та технологічні, що цілком актуально у поточній ситуації та в 
контексті дослідження роботи банків зі скаргами.  
 
Малюнок 2.8. Ключові компоненти банківських екосистем, що сприяють зменшенню скарг 
 

 

Розвинене законодавство із захисту прав споживачів фінансових 

послуг та сильний регулятор 

Ефективні інституції, діяльність яких дозволяє знизити витрати 

банків і споживачів на врегулювання суперечок 

Достатній рівень фінансової грамотності населення та дієві 

ініціативи з його підвищення  

Сучасні технологічні рішення, які покращують клієнтський досвід 

споживачів банківських послуг 

 
Розглянемо вплив кожної з компонент. 
 

 P, правове середовище. Розвинене законодавство із захисту прав споживачів фінансових 
послуг гарантує більшу прозорість та забезпечує кращі умови доступу населення до банківських 
продуктів, стимулює здорову конкурентну ситуацію на банківському ринку, підвищення рівня 
банківського обслуговування та запобігає появі скарг. Важливою складовою цього середовища 
є робота державних інституцій, які створюють правила взаємодії учасників екосистеми та 
здійснюють контроль за дотриманням цих правил.  
 

ПРИКЛАД 

Глобальне дослідження фінансової доступності і захисту споживачів Світового банку у 2017 
році доводить, що в усьому світі нормативно-правова база для обробки внутрішніх скарг 
банківськими та іншими фінансовими установами часто є неповною і охоплює тільки деякі 
елементи внутрішньої обробки скарг. Для забезпечення рівних конкурентних «правил гри» 
мінімальні внутрішні вимоги до розгляду скарг повинні бути обов'язковими для всіх 
фінансових установ, які ліцензовані і контролюються в певній юрисдикції чи на локальному 
ринку фінансових послуг. Тільки 40% юрисдикцій з низьким рівнем доходу мають такі 
стандарти, в той час як 89% юрисдикцій з високим рівнем доходу повідомляють про їх 
наявність (Малюнок 2.11). 

 
Саме тому в даному дослідженні робиться акцент на впровадженні в Україні кращих іноземних практик 
роботи зі скаргами споживачів, що базуються на використанні норм «м’якого права». Їх імплементація 
в діяльність банківського сектору України однозначно має менше бар’єрів, ніж зміни в законодавстві. 
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При цьому очікувана ефективність, за наявної концентрації ринку та вже усталених практик роботи з 
клієнтами від ключових гравців, є достатньо високою.  
 
Малюнок 2.9. Частка юрисдикцій, що мають законодавчі вимоги до внутрішнього розгляду скарг 
споживачів фінансовими установами, за даними опитування Світового банку (85 країн, 2017 рік)  
 

 

 

 E, економічне середовище. В контексті роботи банків зі скаргами споживачів цей чинник варто 
розглядати як наявність в банківській екосистемі ефективних інституцій, діяльність яких 
дозволяє знизити як витрати самих банків, так і споживачів їхніх послуг на врегулювання 
суперечок, тобто інституційну спроможність системи ефективно та без зайвих витрат 
опрацьовувати скарги. Ці інституції формують комплексний механізм опрацювання скарг та 
включають 2 рівні – IDR та ADR.  
 

Малюнок 2.10. Сучасна система врегулювання скарг на фінансові установи, модель Світового 
Банку 

 

 S, соціальне середовище. Перш за все, мова іде про фінансову грамотність населення – 
користувачів банківських послуг, достатній рівень якої сам по собі сприятиме профілактуванню 
скарг на банківські установи. Крім того, до цієї ж компоненти можна віднести всі інституції та 
проекти, що сприяють зростанню фінансової обізнаності споживачів та прозорості самих 
банківських послуг, а також учасників екосистеми та державних інституцій, які своїми сервісами 
та рішеннями створюють підґрунтя для професійного розвитку провайдерів банківських послуг. 
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 T, технологічне середовище. Включає новітні технологічні рішення, у т.ч. Fintech-ініціативи, які 
сприяють формуванню позитивного клієнтського досвіду користувачів банківських установ. 
Технологічні проекти можуть реалізовуватися як самими банками і їхніми об’єднаннями, так і 
регулятором ринку, або ж за підтримки міжнародних донорських організацій. 

 
Вивчення досвіду роботи зі скаргами в інших країнах доводить, що навіть на географічно близьких до 
України банківських ринках існують вдалі приклади, коли розвиток всіх перелічених компонент 
банківської екосистеми дозволяє ефективно знижувати кількість скарг споживачів та при цьому 
збільшувати їх фінансову інклюзію, сприяючи розвитку національного банківського ринку. Одним з 
найбільш показових прикладів є досвід Угорщини, яку вже згадували у попередніх розділах Звіту. 
 
Таблиця 2.4. Компоненти банківської екосистеми Угорщини, що сприяють зниженню скарг  
 

Правове середовище 

Розвинене законодавство: Закон CCXXXVII 2013 року Про кредитні установи та 

фінансові підприємства, Закон CXXXIX 2013 року Про Національний банк Угорщини, 
Закон CLXII 2009 року Про споживчий кредит, Закон CVIII 2001 р. Про електронну 
комерцію та послуги інформаційного суспільства, Закон XLVII 2008 р. Про заборону 
недобросовісної комерційної практики бізнесу до споживача, Закон XLVIII 2008 р. 
Про основні вимоги та певні обмеження комерційної рекламної діяльності, Закон 
CVIII 2001 р. Про електронну комерцію та послуги інформаційного суспільства, 
Закон XXV 2005 р. Про дистанційний маркетинг фінансових послуг для споживачів 
тощо 

Інституційне 
середовище 

Ефективні інституційні механізми опрацювання скарг та врегулювання суперечок: 

1. Фінансовий погоджувальний комітет – окремий інститут альтернативного 
позасудового врегулювання спорів при Національному банку Угорщини, 
який є учасником системи FIN-Net. 

2. Мережа фінансових консультативних служб при Національному банку 
Угорщини, для професійної допомоги споживачам з віддалених районів, 
вирішення їхніх проблем, пов'язаних з фінансовими послугами.  

3. Асоціація банків Угорщини – об’єднання банківських установ країни, що у 
сфері захисту прав споживачів встановлює галузеві норми та правила 
ринкової поведінки, стандарти якості обслуговування клієнтів тощо  

Соціальне 
середовище 

Діючі ініціативи для підвищення фінансової грамотності населення:  

1. Інформаційна платформа «Фінансовий навігатор» від Національного банку 
Угорщини, що складається з веб-сайту, буклетів, коротких фільмів, які 
полегшують пошук та порівняння фінансових продуктів. 

2. Щорічний звіт Національного банку Угорщини про захист прав споживачів 
фінансових послуг з визначенням кількості, розподілу та причин появи типових 
скарг.  

3. Цільові рекламні кампанії з актуальних питань фінансової грамотності від 
Національного банку Угорщини, що плануються за результатами щорічних 
звітів. 

 

ПРИКЛАД 
Враховуючи статистику скарг 2017 року, завданням Національного банку Угорщини на 2017-
2018 рік стало підвищення рівня обізнаності споживачів, щодо умов іпотечного 
кредитування та реального розміру процентної ставки за іпотечними кредитами. 

 
Тому протягом 2017 року Національний банк Угорщини ретельно перевіряв діючі положення 11 банків, 
що застосовуються до споживчих іпотечних кредитів, переважаючий перелік умов та вибіркові договори 
з метою виявлення потенційно несправедливих умов та їхнього подальшого скасування або внесення 
поправок. За підсумками такого аналізу Національний банк Угорщини визначив окремі загальні умови 
договорів, які можуть виявитись несправедливими, і направив повідомлення щодо цих висновків у 
відповідні фінансові установи.  
 
У результаті таких дій всі банки адекватно змінили або скасували договірні умови, щодо яких був 
занепокоєний регулятор. Більш того, з метою подальшого підвищення прозорості кредитних умов на 
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іпотеку Національним банком у партнерстві з банківськими установами країни було реалізовано проект 
«Сертифікований кредит», який сприяв створенню провідними банками країни лінійки 
стандартизованих, кредитних програм на житло, із порівняльними умовами та типовим змістом 
договорів.  

Національний банк Угорщини розробив сертифікаційний знак для таких кредитних програм, щоб з часом 
сертифіковані банківські продукти стали більш відомими та впізнаваними споживачами. З моменту 
запровадження сертифікації всі значні великі банки та всі кредитні установи успішно подали заявку на 
сертифікацію. До травня 2018 року вони почали продавати кілька десятків сертифікованих програм, які 
стали доступними широкому колу споживачів.  

Щоб підтримати поширення сертифікованих кредитних продуктів, Національний банк Угорщини створив 
спеціальний онлайн майданчик для їх просування – minositetthitel.hu. На ньому споживачам 
пропонується спеціалізований онлайн-калькулятор, що забезпечує порівнянність пропозицій 
сертифікованих кредитів. Споживачі, які бажають взяти кредит, можуть отримати персоналізовані і 
абсолютно порівнянні пропозиції банків у прозорій, табличній формі і здійснити свій вибір. Сторінку 
minositetthitel.hu, запущену 1 вересня 2017 року, до травня 2018 року відкрили понад 400 тисяч 
відвідувачів більше 1 мільйона разів, а з калькулятора було завантажено приблизно 90 000 пропозицій. 

Відтак, для ефективного захисту прав споживачів банківських послуг, розбудови довіри до банківського 
сектору України необхідно впроваджувати не лише ефективні бенчмарк-ініціативи, спрямовані 
безпосередньо на зниження рівня скарг споживачів, але й використовувати прогресивний досвід з 
формування сприятливого правового, інституційного банківського середовища та підвищення 
загального рівня фінансової грамотності населення, а також використовувати сучасні технічні 
можливості цифрової економіки.  

Саме за такого підходу стає можливою реалізація комплексних галузевих ініціатив на банківському 
ринку, які не лише забезпечують зниження скарг споживачів та підвищення довіри до банківських 
установ, а й напряму сприяють зростанню фінансової інклюзії населення, що у кінцевому підсумку і є 
головною метою такої роботи. Досвід сусідніх з Україною ринків доводить, що практична реалізація 
такого підходу є цілком можливою, а прагнення ключових гравців українського банківського ринку до 
покращення клієнтського досвіду додає впевненості у тому, що він може бути застосований і у 
вітчизняних реаліях вже найближчим часом. 
 
 

ВИСНОВКИ: 

1. Після проведеного аналізу кращих міжнародних практик щодо процесу врегулювання скарг та складу 
потенційних учасників цього процесу стає очевидним, що корисний зарубіжний досвід можна 
застосувати на кожному етапі роботи зі скаргами в банках України – від їх профілактики до 
систематичного контролю за дотриманням прав споживачів банківських послуг на рівні сектору в цілому. 

2. Структурування кращих зарубіжних практик роботи банківського ринку зі скаргами споживачів 
демонструє, що значні резерви для швидкого покращення клієнтського досвіду споживачів банківських 
установ України та зниження рівня скарг лежать у площині «м’якого права» (soft law), тобто розробки та 
впровадження галузевих банківських стандартів та кодексів банківської етики, що включали б питання 
роботи зі скаргами. Такі норми можуть бути впроваджені на рівні асоціацій та об’єднань учасників ринку, 
у тісній співпраці з регулятором. Саме такий підхід зарекомендував себе на зарубіжних фінансових 
ринках як такий, що дозволяє банкам постійно покращувати умови надання своїх послуг, підвищувати 
рівень сервісу та знижувати кількість скарг від користувачів банківських послуг. 

3. Другим можливим напрямком покращення взаємодії банків України та споживачів є розбудова 
комплексного галузевого механізму опрацювання скарг споживачів. Він передбачає доповнення 
наявних IDR-процедур банків дієвою системою ADR (позасудового врегулювання суперечок).  

4. З урахуванням поточних викликів, спричинених ситуацією навколо COVID-19, при розбудові 
механізмів ADR у банківському секторі може виявитися доцільним активне використання інструментів 
дистанційного подання, фіксації та розгляду скарг, зокрема, створення ODR-платформ для банківського 
ринку, а також розробка інших Fintech-рішень, що спрямовані не лише на спрощення обробки, так і на 
профілактування скарг та підвищення рівня фінансової грамотності споживачів. 
 
  

file:///C:/Library/Caches/Adobe%20InDesign/Version%2012.0/en_GB/InDesign%20ClipboardScrap1.pdf


 

 

 

61 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 3. 

 
РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ 

РОБОТИ ЗІ СКАРГАМИ СПОЖИВАЧІВ  

НА БАНКІВСЬКОМУ РИНКУ УКРАЇНИ 
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3.1. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ РОБОТИ ЗІ СКАРГАМИ СПОЖИВАЧІВ НА 
БАНКІВСЬКОМУ РИНКУ УКРАЇНИ 

 
Дослідження практик роботи українських банків зі скаргами клієнтів та аналіз зарубіжного досвіду у цій 
сфері дозволили сформувати рекомендації щодо покращення роботи зі скаргами споживачів у 
банківській системі України. Вони включають як найкращий український досвід, що може бути 
масштабований у банківському секторі, так і здобутки зарубіжних банкірів, які можливо впровадити в 
Україні, в першу чергу, за рахунок встановлення певних стандартів так званого «м’якого права» 
галузевими асоціаціями та/або провідними гравцями вітчизняного банківського ринку. 
 
Розглянемо можливі напрямки удосконалення роботи зі скаргами споживачів на банківському ринку 
України, в розрізі етапів роботи зі скаргами, а саме: 

 Попередження скарг 

 Приймання скарг 

 Фіксація та збереження скарг  

 Визначення та класифікація скарг 

 Розгляд та прийняття рішення за скаргою 

 Інформування клієнта про прийняте рішення 

 Контроль виконання рішення за скаргою 

 Систематична оцінка роботи зі скаргами 
 
1. ПОПЕРЕДЖЕННЯ СКАРГ КЛІЄНТІВ 

Як свідчить зарубіжний досвід, основними напрямками роботи з профілактики скарг у банківському 
секторі є: 

 проведення системних цільових заходів з підвищення фінансової грамотності споживачів, 

 впровадження кращих сервісних практик в роботу самих банків через норми «м’якого права» – 
галузеві стандарти, кодекси банківської етики та інші спільні ринкові ініціативи.  

 
Ця робота реалізується на різних рівнях – від окремих банків та асоціацій банківських установ до 
центральних банків досліджених країн, а обраний інструментарій і заходи відповідають контексту, 
наявній проблематиці скарг та порушень прав споживачів банківських послуг. В Україні є значний 
потенціал для підвищення ефективності роботи у цьому напрямку на рівні НБУ та галузевих асоціацій. 
 
Малюнок 3.1. Рекомендації щодо профілактики скарг 

 

Так, Національним банком України вже реалізуються проекти, спрямовані на підвищення фінансової 
грамотності населення. Проте, до 2020 року ця робота здійснювалася поза контекстом повноцінного 
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Банки України
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загальноринкового аналізу та оцінки скарг споживачів на банки. Перший звіт за скаргами споживачів 
(лише в частині, яка надходить до НБУ) був оприлюднений у 1 кварталі 2020 року, але поки що не містив 
плану заходів з подолання поточних проблем. 
 
У практиці європейських країн, зокрема, Чехії та Угорщини, скарги споживачів на банківському ринку 
детально аналізуються регуляторами та на основі отриманої інформації щорічно розробляються та 
плануються окремі освітні та маркетингові кампанії з підвищення фінансової грамотності й інклюзії 
споживачів.  
 
Впровадження системного підходу – від загальноринкового збору даних щодо скарг, складання 
щорічного звіту НБУ до розробки і впровадження цільових заходів з їх профілактики під час кампаній з 
підвищення фінансової грамотності – вбачається доцільним і для українського банківського ринку на 
чолі з НБУ. 
 
Учасники існуючих об’єднань банківських установ України за роки роботи також накопичили значний 
досвід у сфері роботи з клієнтами. На жаль, на відміну від зарубіжних банківських асоціацій, зокрема, 
Польщі, цей досвід досі не формалізований в окремих документах «м’якого права»: кодексах банківської 
етики або ринкових стандартах роботи з клієнтом.  
 
Навіть якщо такі напрацювання існують, вони відсутні у відкритому доступі на сайтах відповідних 
асоціацій та не згадувалися жодним з представників досліджуваних банків як методичне підґрунтя чи 
допоміжний документ при організації їхньої роботи зі скаргами споживачів. 
 
Створення таких кодексів і стандартів для українського банківського ринку сьогодні є дуже своєчасним. 
Адже у галузі вже присутні потужні клієнторієнтовані банки, які є відкритими до співпраці та готові 
ділитися власним досвідом у створенні кращого сервісу та профілактики скарг. Перший практичний крок 
до впровадження норм «м’якого права» у банківському секторі України міг би бути зроблений 
Національним банком або банківською асоціацією. Так, реалізація проектів зі «сертифікованими» 
банківськими продуктами4 за аналогією з ініціативами, які втілюють центробанки інших країн (зокрема, 
Угорщини у популяризації іпотечного кредитування), зробить ринок більш зрозумілим для існуючих та 
потенційних споживачів, дасть змогу клієнтам об’єктивно порівнювати пропозиції банків, а останнім – 
впровадити певні галузеві стандарти надання послуг. 
 
Ефективні заходи з профілактування скарг вже впроваджуються окремими банківськими установами. 
Переважна їх більшість стосується 2 напрямків: 

 застосування діджитал-інструментів при обробці звернень та запитів (мобільний банкінг, чат-
боти, спілкування з представниками банків через месенджери), що дає можливість споживачам 
оперативно та якісно отримати як банківські послуги, так і відповіді на проблемні запитання, 
інформаційний та консультаційний супровід,  

 організаційно-роз’яснювальні заходи на етапі отримання та використання послуг, зокрема, 
кредитних продуктів, що включають не лише впровадження практики welcome call при отриманні 
кредиту, а й додаткові роз’яснювальні заходи при відмові у його наданні, інформаційний 
супровід під час використання кредитного продукту з нагадуванням щодо умов та строків його 
повернення. Подібні практики необхідно масштабувати на весь ринок. 

 
2. ПРИЙМАННЯ СКАРГ СПОЖИВАЧІВ 

Основні рекомендації щодо процедури подання скарг споживачів на банки зводяться до спрощення 
цього процесу для клієнтів з метою подолання їх «раціональної апатії» та зниження часових, фінансових 
та інших витрат споживачів у цьому процесі.  
 

                                                 
4 Типові умови банківських угод з простим описом, що дають змогу порівняти аналогічні послуги різних банків, та, 
у тому числі, запобігти появі misselling-скарг 
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Малюнок 3.2. Рекомендації щодо приймання скарг 

 
 
Позитивна тенденція іноземних банків щодо діджиталізації приймання скарг спостерігається і в 
більшості українських банків – споживач може звернутися до банківської установи, використовуючи 
різноманітні канали комунікації: від телефонного дзвінка до повідомлення у соціальних мережах, у 
більшості випадків достатньо навіть усного звернення. Проте, в окремих випадках банки вимагають 
подання скарги у письмовій формі, за власними правилами або у відповідності до законодавства.  
 
Досвід угорського банківського ринку свідчить про успішну ініціативу створення сервісних центрів, які 
поєднують в собі функції безоплатного консультування громадян з фінансових питань, а також 
інституції, в якій можна отримати допомогу щодо підготовки скарги на банківську установу чи інший 
орган та у її поданні. Подібна практика почала частково впроваджуватися в певних регіонах Україні як 
пілотний проект за підтримки Проекту USAID FST (юридичні клініки для споживачів фінансових послуг 
при провідних вищих навчальних закладах країни). Тож вбачається доцільним організація такої роботи 
і в межах банківських асоціацій, громадських організацій, з відповідною інституціоналізацією такої 
практики. 
 
Для громадян багатьох країн світу, зокрема, усіх країн ЄС, вже сьогодні існує можливість поскаржитися 
на роботу банку через спеціальну інтернет-платформу (ODR), якщо банківська послуга була надана 
онлайн. Використання цього механізму не може забезпечити вирішення скарги, але гарантує її фіксацію, 
передачу та подальший розгляд у банківській установі. Відповідна практика може бути корисною і для 
українського банківського ринку, а детальні умови реалізації цього кроку розглянуто у пункті 3.3. даного 
Звіту. 
 
Актуальним для українських банків також може бути прийом скарг клієнтів онлайн за допомогою типових 
форм. Такий формат може бути застосований для швидкої та простої онлайн подачі скарг з метою 
отримання банком вичерпних обставин виникнення скарги. Цей крок може виявитися ефективним і в 
межах усього ринку, якщо НБУ запровадить збір, класифікацію та аналіз даних за скаргами споживачів 
з метою їх зниження та подальшого попередження. 
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3. ФІКСАЦІЯ СКАРГ СПОЖИВАЧІВ 

Досвід зарубіжних банківських ринків свідчить, що використання сучасних ODR-платформ для фіксації 
та збереження скарг дає змогу споживачеві отримати факт підтвердження подання скарги та надає 
впевненість у її розгляді. Такого ж ефекту вдається досягати за умови обов’язкової аудіофіксації скарг 
у банківських установах. Відтак, ключові рекомендації для ринку щодо фіксації скарг складаються саме 
з цих двох кроків, а їх метою є усунення психологічних та організаційних бар’єрів щодо подання скарги 
для українських споживачів банківських послуг.  
 
Малюнок 3.3. Рекомендації щодо фіксації скарг на банки 
 

 
 

4. КЛАСИФІКАЦІЯ СКАРГ 

Широке розуміння скарги вже застосовується багатьма українськими банками та надає їм можливість 
працювати з негативним зворотним зв’язком від різних груп стейкхолдерів банку. Проте ця практика не 
є достатньо поширеною та потребує масштабування за рахунок визначення скарги у вже загаданих 
нормах «м’якого права», що дозволить банківським установам більш ефективно управляти своєю 
репутацією та очікувано матиме позитивний вплив на репутацію усієї банківської галузі України. 
 
Малюнок 3.4. Рекомендації щодо визначення та класифікації скарг  
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Впровадження на банківському ринку України єдиної та чіткої класифікації скарг (на доповнення до 
існуючих у банках власних класифікацій) є ще однією рекомендацією, яка б надала можливість НБУ 
детально та глибоко аналізувати ринкову ситуацію, бачити чіткий розподіл скарг за типами, приймати 
відповідні управлінські рішення та вживати необхідні заходи.  
 
Банкам такий підхід забезпечить можливість порівняти власні результати зі середньоринковими та 
впровадити заходи з покращення свого клієнтського сервісу, або ж використати позитивні оцінки за 
різними типами скарг у власних комунікаціях.  
 
Крім того, подібна класифікація може і має описувати категорію скарг, які не містять порушення прав 
споживачів, а лише відображають певну ринкову практику чи поведінку банківської установи 
(наприклад, скарги виключно на грубу поведінку персоналу банку або скарги на ненадання кредиту 
через особливості скорингової моделі банку). Виокремлення таких скарг необхідне для того, щоб у 
перспективі виключити їх з розгляду за участю НБУ або інституцій ADR (якщо такі з’являться в Україні). 
Виділення відповідної групи у класифікації має на меті попередження зростання адміністративних та 
інших витрат банківської галузі та регулятора на розгляд необґрунтованих клієнтських звернень.  
 

5. РОЗГЛЯД ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЗА СКАРГАМИ 

Процедури українських банків щодо розгляду скарг є різноплановими, проте у багатьох установах вони 
співпадають з кращими зарубіжними практиками. Але, незважаючи на прогресивність багатьох підходів, 
в українській банківській галузі існують значні резерви для підвищення ефективності роботи зі скаргами 
споживачів після їх отримання, які можна розподілити на два напрямки: 

 уникнення конфлікту інтересів під час розгляду скарг, забезпечення незалежного прийняття 
рішень за скаргою. 
 

Запровадження вимог щодо уникнення конфлікту інтересів під час розгляду скарги є загальноприйнятою 
європейською практикою. В Україні вона формально передбачена, проте ніхто з респондентів про неї 
не розповідав під час інтерв’ю.  
 
На досліджених зарубіжних ринках поширеною практикою для уникнення конфлікту інтересів при 
розгляді скарг та подальшому впровадженні рішень є запровадження інституту ADR у різних форматах 
та його належна інтеграція з функцією IDR у банках. Зокрема, мова іде про інститут банківських 
омбудсменів.  
 
Омбудсмен може працювати в організаційній структурі банку, набуваючи в такому вигляді статусу 
«адвоката» клієнта, а також забезпечуючи гарну маркетингову «обгортку» процесу роботи банку із 
скаргами клієнтів. Він може залучатися банком до співпраці як незалежний фахівець або існувати як 
окрема ринкова інституція (фінансовий омбудсмен у Польщі), або ж як орган ADR при банківських 
асоціаціях (омбудсмени в Австрії). 
 
Треба враховувати, що із впровадженням СПЛІТу збільшиться навантаження на Управління захисту 
прав споживачів НБУ у зв’язку з необхідністю опрацювання скарг на небанківські фінансові установи. У 
той же час, закордоном інститут ADR зарекомендував себе як ефективний механізм у захисті прав 
споживачів фінансових послуг, без функціонування якого складно забезпечити високу об’єктивність при 
розгляді скарг на фінансові установи та розвантажити органи, які приймають велику кількість скарг; 

 автоматизація рутинних процедур опрацювання скарг з метою прискорення їх розгляду та 
пришвидшення надання відповіді клієнтам. 

 
З проведених інтерв’ю у банках України очевидно, що робота зі скаргами є формалізованим процесом, 
проте далеко не всі його етапи в українських банках належним чином автоматизовані. У той же час, 
саме банки з високим рівнем автоматизації процедур опрацювання скарг, розвиненою СRM-системою 
демонструють найбільш прогресивні практики роботи за даним напрямком та мають можливість брати 
на себе більш жорсткі зобов’язання щодо швидкості розгляду скарг, ніж це встановлено законодавчими 
вимогами.  
 
Відтак, рекомендації за даним напрямком роботи не можуть бути універсальними, але дозволяють дійти 
висновку, що саме належна автоматизація дозволяє покращити ефективність процесу розгляду скарг 
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банком, забезпечити більшу об’єктивність їх розгляду та перейти на новий рівень SLA з опрацювання 
скарг у банківському секторі країни. 
 
Малюнок 3.5. Рекомендації щодо розгляду та прийняття рішень по скаргах 
 

 
Наприкінці 2019 року НБУ видав «Методичні рекомендації щодо організації розгляду звернень та 
проведення особистого прийому клієнтів», які містять методологічні та організаційні поради щодо 
налагодження відповідних процесів у банках. Їх детальний аналіз наведений у пункті 3.2. даного Звіту.  
 
Огляд цього документу дозволяє дійти висновку, що на відміну від аналогічних документів центробанків 
досліджених країн, він не містить конкретних пропозицій для банків щодо оптимізації процесів розгляду 
та прийняття рішень по скаргах: ані строків, ані рекомендованої схеми організації процесу роботи зі 
зверненнями, ані мінімальних вимог до його перебігу тощо.  
 
Чи не єдиною конкретною рекомендацією НБУ у цьому документі є побажання щодо інформування 
клієнтів банку про його рішення за скаргами. Імовірно, такі рекомендації можна вважати першим кроком 
щодо майбутнього формування ефективного галузевого SLA з опрацювання скарг банками України. 
 

6. ІНФОРМУВАННЯ КЛІЄНТА ПРО РІШЕННЯ ЗА СКАРГОЮ 

Покращення роботи за цим напрямком можна сформувати як комплекс двох основних рекомендацій: 

 забезпечити більшу відкритість інформації для клієнтів банків щодо процесу опрацювання 
скарги та альтернативних інстанцій для її розгляду  
 

Надання банком повної інформації щодо можливості подати скаргу на його дії є однією з вимог 
«Положення про інформаційне забезпечення банками клієнтів щодо банківських та інших фінансових 
послуг» (Постанова НБУ №141 від 28.11.2019).  
 
Проте моніторинг корпоративних сайтів банківських установ, здійснений у межах даного дослідження, 
демонструє, що швидко знайти таку інформацію на сайті банків є доволі складним завданням. Частіше 
за все банківські установи дають посилання на НБУ як орган, що здійснює державний нагляд за їх 
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роботою, але не вказують, що у клієнта є можливість безпосередньо поскаржитися на банк до 
регулятора.  
 
Не повною мірою банками реалізовані й інші методичні рекомендації НБУ щодо інформування клієнтів 
про опрацювання скарг. Для виконання цієї рекомендації необхідні як зусилля НБУ, так і банківських 
установ. 

 впровадити синхронізацію каналів подання скарги та відповіді на неї банківськими установами 
України. 
 

Опитані експерти банківських установ України зазначають, що наразі банки зобов’язані надавати 
письмову (паперову) відповідь клієнту на його звернення, що формує значний обсяг роботи, часто 
недоцільної: споживачі часто не отримують на пошті паперового рекомендованого листа, адже 
відповідь банк надає додатково, наприклад, в телефонному режимі.  
 
Таким чином, актуальною потребою банків є синхронізація каналів отримання звернень споживачів, у 
тому числі скарг, та надання офіційних відповідей на них. У пунктах 3.2. та 3.3. даного Звіту розглянуто 
можливі інструменти реалізації цієї потреби, які сприятимуть більш ефективному опрацюванню скарг 
споживачів банками. Зокрема, одним із таких інструментів є створення та функціонування відповідної 
ODR-платформи для фінансових скарг. 
 
Малюнок 3.6. Рекомендації щодо інформування клієнтів за скаргою 
 

 
7. КОНТРОЛЬ ВИКОНАННЯ ТА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ІЗ СКАРГАМИ 

Як свідчать результати дослідження, цей напрямок є сферою потенційного покращення процесів в 
українських банках, адже: 

 Перші звіти НБУ щодо опрацювання скарг та захисту прав споживачів на даний момент носять 
узагальнений характер. Успішним прикладом у цій сфері, без сумніву, можна вважати докладну 
звітність Національного банку Угорщини, за якою розробляються практичні кроки зі зменшення 
рівня скарг та підвищення рівня фінансової грамотності в країні,  

 Галузеві дослідження щодо задоволеності споживачів опрацюванням скарг в банківському 
секторі України поки що не проводяться. Хоча яскравим прикладом вдалої реалізації таких 
проектів є ринкові дослідження Канадської агенції споживачів фінансових послуг, за підсумками 
яких і банки, і регулятор також впроваджують конкретні практичні заходи, 

 Для контролю результативності роботи банківської галузі зі скаргами споживачів на досліджених 
ринках застосовується ціла низка показників, які дозволяють оцінювати динаміку змін та 
ефективність впроваджених галузевих заходів. В Україні наразі лише окремі банки вимірюють 
власну ефективність у роботі зі скаргами, застосовуючи при цьому різні розрахункові індикатори. 
У той же час, розробка та запровадження цілісної системи таких вимірів може суттєво допомогти 
як представникам галузі, так і НБУ у плануванні, контролі за реалізацією та оптимізації 
загальноринкових ініціатив, спрямованих на захист прав споживачів та покращення їх 
клієнтського досвіду, а отже і репутації банківського сектору України. 
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 Малюнок 3.7. Рекомендації щодо оцінки ефективності роботи зі скаргами 
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3.2. СПІВПРАЦЯ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ З НБУ ТА ІНШИМИ ОРГАНАМИ ЩОДО 
ВРЕГУЛЮВАННЯ СКАРГ: МОЖЛИВОСТІ ОПТИМІЗАЦІЇ 

 
У процесі виконання дослідження зафіксовано в цілому схвальні відгуки представників банків стосовно 
діяльності Національного банку України у галузі захисту прав споживачів. Представники лише 2 з 20 
банків висловили негативне ставлення стосовно взаємодії з НБУ у сфері роботи зі скаргами споживачів, 
представники інших банків висловили лише окремі зауваження та побажання щодо можливостей 
покращення взаємодії з регулятором. 
 
Основою для оптимізації подальшої співпраці з регулятором банкіри називають: 
1) організаційні зміни у складі НБУ, а саме створення спеціалізованого підрозділу, який займається 
захистом прав споживачів та за короткий термін своєї роботи зміг налагодити тісну та конструктивну 
комунікацію з банківськими установами в питаннях розгляду скарг споживачів, 
2) поступовий розвиток методологічної бази НБУ щодо опрацювання скарг споживачів у 
банківському секторі, зокрема, появу наприкінці 2019 року «Методичних рекомендацій щодо організації 
розгляду звернень та проведення особистого прийому клієнтів у банках».  
 
У преамбулі до «Методичних рекомендацій щодо організації розгляду звернень …» указано, що цей 
документ носить суто рекомендаційний характер і не є обов’язковим до виконання. Відтак, для 
розуміння перспектив подальшої оптимізації співпраці НБУ та вітчизняних банків доцільно 
проаналізувати, яким чином досліджувані банки дотримуються зазначених рекомендацій, а які з них 
вони не використовують на практиці.  
При цьому варто аналізувати отримані відповіді респондентів (пояснення, що саме не впроваджено і 
чому), і фактичні кроки банків щодо імплементації окремих положень документу у свою діяльність (які 
норми вже впроваджені і чому вони позитивно сприйняті учасниками ринку). Розглянемо їх докладніше.  
 

1. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ РОБОТИ ЗІ СКАРГАМИ. 
 
У п. 4.1 та 4.2 Рекомендацій, НБУ радить банківським установам України: 

 забезпечити чіткий розподіл повноважень та відповідальності при розгляді скарг споживачів,  

 призначити осіб, відповідальних за розгляд скарг, 

 визначити контактну особу банку, відповідальну за співпрацю з НБУ щодо розгляду звернень 
клієнтів.  

 
Фактично, ці рекомендації виконуються переважною більшістю банків, що детально описано у розділі 1 
даного Звіту. В окремих банках, які наразі розвивають напрямок роботи зі зверненнями та скаргами 
клієнтів, передбачаються саме такі організаційні зміни. 
 

ЦИТАТА 
ЕКСПЕРТА 

«Після реєстрації скарга потрапляє в роботу до підрозділу по роботі зі скаргами в ГО банку, 
відповідального за координацію та опрацювання. Цей підрозділ проводить аналіз змісту 
скарги та її класифікацію, скарга призначається в певну категорію... Подальший процес 
розгляду скарги визначається матрицею відповідальності – кожній категорії скарги 
призначено маршрут опрацювання, відповідальний підрозділ та працівник, який має 
повноваження та SLA для опрацювання». 

 
МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ:  
1) У Рекомендаціях немає уточнень щодо необхідності запобігання потенційному конфлікту 
інтересів при розгляді скарг. Подібна норма є базовою для регламентуючих та рекомендаційних 
документів центробанків у досліджуваних європейських країнах (Чехії, Угорщині та інших). Відтак, 
вбачається доцільним доповнити документ НБУ відповідною рекомендацією; 
2) Також у Рекомендаціях не уточнено, чи має функція розгляду скарг бути централізованою в 
організаційній структурі банку та забезпеченою достатньою чисельністю персоналу. Хоча саме на 
цьому акцентується увага банкірів у документах інших центробанків, які мають функцію захисту прав 
споживачів, і саме до цієї моделі вже прийшли 16 з 20 досліджуваних банків України; 
3) Відсутні рекомендації щодо забезпечення незалежного контролю регулятором процесів банків, 
які стосуються реагування на скаргу (в т.ч. проведення незалежного розслідування та прийняття 
рішення по скарзі). Натомість в досліджених країнах ЦСЄ для виконання цієї рекомендації центробанків 
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банки інтегрують свої IDR-процедури з механізмами ADR або навіть частково організують та 
фінансують функціонування останніх.  
 

2. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАКОПИЧЕННЯ ТА ОБЛІКУ ПОДАНИХ ЗВЕРНЕНЬ, У Т. Ч. СКАРГ 
СПОЖИВАЧІВ. 
 

Пункт 8 Рекомендацій містить побажання щодо створення банками автоматизованої бази даних для 
подання, накопичення та обліку поданих звернень і реєстрації / обліку особистого прийому клієнтів.  
 
Фактично, ця рекомендація виконується більшістю досліджуваних банків, окрім поодиноких установ, у 
яких база даних зі скаргами поки що не є автоматизованою.  
 
Водночас, на відміну від рекомендаційних та регламентуючих документів інших досліджених 
центробанків країн ЦСЄ, Рекомендації НБУ не містять побажання до структури подібної бази та її 
наповнення, переліку даних, що мають міститися у подібному сховищі. Наприклад, центробанки Чехії, 
Угорщини та Словаччини вимагають у банків ведення реєстру скарг із зазначенням дати, способу, 
суб’єкта подання, суті самої скарги, відповідального за її розгляд та вирішення, кінцевого терміну 
надання відповіді, дати її фактичного надання.  
 
У той же час, НБУ рекомендує, щоб база даних звернень та скарг споживачів була інтегрована з веб-
сайтом банку та надавала можливість клієнту відслідковувати онлайн стадії розгляду його звернення.  
 
Під час дослідження на корпоративних сайтах 20 вивчених банків не було знайдено жодного аналогу 
підрозділу чи форми у персональному кабінеті, яка має забезпечити клієнту можливості подібного 
моніторингу. Про таку фактичну можливість для клієнта також не було згадано під час жодного з 
експертних інтерв'ю з представниками банків.  
 
Цей факт є зрозумілим з огляду на те, що досліджувані банки мають відносно невелику частку скарг у 
своєму портфелі, а також враховуючи той факт, що майже 1/3 банків вбачають актуальним завданням 
з оптимізації роботи зі скаргами її подальшу автоматизацію.  
 
МОЖЛИВОСТІ ОПТИМІЗАЦІЇ: 
1) впровадження конкретних рекомендацій щодо структури бази даних банку за скаргами може 
полегшити співпрацю банківської установи з регулятором у випадку повторного звернення клієнта, 
спростити та прискорити повторний розгляд скарги. Їх імплементація також може слугувати підґрунтям 
для формування загальної ринкової звітності, на основі якої НБУ зможе повноцінно аналізувати 
поточний стан справ у сфері захисту прав споживачів банківських послуг (як це відбувається, зокрема, 
в Угорщині), а не лише складати звітність за тією часткою звернень, що проходить через НБУ, 
2) рекомендація щодо інтеграції бази даних скарг з корпоративним сайтом видається 
прогресивною (її не містить жоден з рекомендаційних чи регламентних документів вивчених 
європейських центробанків), але не найбільш актуальною для українських банків. Можливо, регулятору 
варто продемонструвати ринку приклад такої інтеграції відносно скарг, які потрапляють саме до НБУ, 
впровадивши можливості моніторингу процедур розгляду скарги клієнтами на своєму сайті чи 
спеціальній платформі. Уже після цього, оцінивши популярність сервісу серед скаржників, НБУ зможе 
обґрунтовано рекомендувати банкам впровадити цей крок або ж зможе видалити цю рекомендацію з 
методичного документу. 
 

3. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ІНФОРМУВАННЯ КЛІЄНТІВ ПРО РОЗГЛЯД ЇХ СКАРГ БАНКОМ ТА 
АЛЬТЕРНАТИВНИМИ ІНСТАНЦІЯМИ. 

 
1) Пункт 4.5 Рекомендацій наголошує на важливості інформування банками клієнтів щодо порядку 
розгляду їх звернень. Проте не уточнено, як саме банк має це зробити. Як результат, станом на травень 
2020 року на корпоративних сайтах досліджуваних банків досить важко знайти опис порядку розгляду 
скарг клієнтів, хоча згідно із загальним баченням НБУ, викладеним у Рекомендаціях, такий документ 
має там міститись. 
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Малюнок 3.8. Наявність документа про порядок розгляду скарг клієнтів на корпоративних сайтах 
досліджуваних банків, травень 2020  

ЦИТАТА 
ЕКСПЕРТА 

«Дещо, чого у нас не було раніше, ми зробили згідно з цими рекомендаціями. … Наприклад, 
опублікували політику по роботі зі зверненнями прямо на сайті, в спеціальному розділі, хоча 
раніше вона не була публічною». 

2) У пункті 7 Рекомендацій описано доцільність інформування клієнтів про можливість подавати
(надсилати) звернення, які стосуються діяльності банків, до НБУ або суду в разі, якщо банк не надав
відповідь в установлений термін, або отримана відповідь не задовольнила клієнта.

Ця рекомендація цілком відповідає європейській практиці, але, як і всі інші положення документа, має 
суто дорадчий характер. Більш того, не визначено ані стандартизовану форму, ані інші конкретні 
побажання до розміщення такої інформації на сайті, окрім місця її розміщення у підрозділі “Звернення 
клієнтів” розділу “Контакти” веб-сайту банку. 

Відтак, лише 50% досліджуваних банків користуються цією рекомендацією. Навіть маючи на меті 
відшукати таку інформацію на корпоративних сайтах 20 установ, що брали участь в дослідженні, її важко 
знайти з першої спроби.  

Малюнок 3.9. Наявність інформації щодо можливості подання скарги в НБУ / до суду на 
корпоративних сайтах досліджуваних банків, травень 2020  

ЦИТАТА 
ЕКСПЕРТА 

«У рекомендаціях НБУ наголосили на тому, що клієнт може звернутися зі скаргою до них 
або в суд у випадку, якщо відповідь банку його не задовольняє. І про це треба на сайті 
повідомляти клієнта... Це те, чого у нас не було раніше і що ми зробили згідно з цими 
рекомендаціями». 

5

15

Опубліковано Не опубліковано

10 10

Зазначена Не зазначена
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3) Пункти 10 та 11 Рекомендацій наголошують на необхідності надання клієнту письмової відповіді 
на звернення та її надсилання відповідним рекомендованим листом на фізичну поштову скриньку 
скаржника.  
 
Як вже зазначалося, на практиці такий підхід не знаходить схвалення у банківських установ, які 
вважають письмову відповідь поштовим листом витратним та довгим процесом, що значно ускладнює 
комунікацію зі споживачем та взагалі не є ефективним.  
 

ЦИТАТА 
ЕКСПЕРТА 

«Ми вимушені відповідати письмово – а це папір, фарба на принтері, витрати на відправку, 
це робочий час і гроші. При цьому ми бачимо, що люди просто не забирають ці листи (з 
відповідями на скарги – ред.) з пошти, вони нам повертаються. Їм достатньо відповіді на е-
мейл, зворотного дзвінку, тобто реакції на їх проблему чи скаргу у більш звичний спосіб… 
Ми просто дублюємо свої відповіді паперовими листами, хоча це майже ніколи 
непотрібно… Але НБУ знов у рекомендаціях нам радить це робити…». 

 
МОЖЛИВОСТІ ОПТИМІЗАЦІЇ:  
1) Ключовою можливістю за даним напрямком співпраці убачається конкретизація рекомендацій 
НБУ щодо інформування клієнтів банків (форма та строки), а також викладення окремих вимог як 
мінімального, нормативно закріпленого стандарту щодо розміщення певної інформації на сайтах банків, 
обов’язкового до виконання; 
2) Якщо попередній пункт щодо конкретизації вимог буде впроваджений, наступним кроком може 
стати моніторинг з боку НБУ фактичного дотримання вимог банками, ; 
3) Ще однією можливістю оптимізації є створення регулятором правових організаційних та 
методичних засад для діджиталізації процесу надання банками відповідей на клієнтські скарги. 
Ураховуючи, що необхідність надання відповіді на скаргу в письмовому вигляді прописана у ст. 19 
Закону України «Про звернення громадян», НБУ може рекомендувати банкам надавати письмову 
відповідь не лише у вигляді паперового рекомендованого листа, але й в інший спосіб: шляхом 
направлення клієнту електронного документа, засвідченого цифровим підписом уповноваженої особи 
банку.  
 
Такий підхід відповідатиме прогресивним європейським практикам, коли банк може надавати відповідь 
відповідно до норм законодавства і, у той же час, у відповідності до умов, вказаних у договорі або 
відповідно до способу комунікації, встановленого з конкретним клієнтом. Не виключено, що готовність 
НБУ до впровадження цього кроку оптимізації співпраці з банками щодо клієнтських скарг сприятиме 
появі ефективних механізмів ODR у банківському секторі, які враховуватимуть кращий світовий досвід. 
 
Під час інтерв’ю з представниками банків ними були окреслені додаткові пропозиції щодо окремих кроків 
з оптимізації співпраці банків та НБУ у роботі зі скаргами споживачів, які не стосуються Рекомендацій 
регулятора. Їх загальний зміст можна передати одним побажанням з боку учасників ринку: більш 
глибоке опрацювання скарг, що надходять до НБУ за суттю, а не їх переважна ретрансляція до банків, 
що включатиме: 
1) більш точну ідентифікацію скарги представниками контакт-центру НБУ,  
2) попередню оцінку обґрунтованості скарги, їх «фільтрацію» щодо доцільності подальшого 
розгляду з повторним залученням банку, 
3) встановлення чітких критеріїв для скарг, які не можуть розглядатися НБУ (за прикладом 
центробанків інших країн, коли не розглядаються скарги, що не містять ознак порушення прав 
споживачів фінансових послуг, скарги суто на поведінку персоналу банку тощо),  
4) надання контакт-центром НБУ відповідей на найбільш типові питання, які спричиняють 
необґрунтовані скарги споживачів, але сприймаються ними з високою недовірою, наприклад, щодо 
права банку відмовити клієнту у видачі кредиту або ж дій банку, які спричинені необхідністю виконувати 
певні нормативи та вимоги НБУ. 

 
Пропозиції представників банків демонструють, що учасники ринку прагнуть більшої залученості 
регулятора не лише до контролю за дотримання законодавства щодо захисту прав споживачів, але й 
до конкретних ініціатив з підвищення фінансової грамотності споживачів, до проведення 
роз’яснювальної роботи в межах своєї компетенції, а також до створення певних елементів ринкового 
механізму ADR (зокрема інструментів альтернативного врегулювання спорів онлайн).  
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3.3. ДОЦІЛЬНІСТЬ СТВОРЕННЯ ЄДИНОГО МАЙДАНЧИКУ ДЛЯ ОПРАЦЮВАННЯ СКАРГ 
ЩОДО ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ (ПЛАТФОРМИ ODR) 

 
Як продемонстрував аналіз зарубіжного досвіду роботи банків зі скаргами, одним із перспективних 
напрямків підвищення захисту прав споживачів у світі є впровадження механізмів ODR (on-line dispute 
resolution): створення онлайн платформ вирішення суперечок між надавачем послуг та споживачем.  
 
Як йшлося у 2 розділі Звіту, ODR-платформи зазвичай використовуються для вирішення суперечок 
щодо товарів та послуг, які були придбані в Інтернеті, і банківські продукти не є винятком. Під час 
дослідження було виявлено, що механізмом ODR мають можливість скористатися споживачі 
банківських послуг у всіх країнах ЄС (https://ec.europa.eu/consumers/odr), хоча і в межах 
неспеціалізованої, загальногалузевої платформи. Саме на неї посилаються банківські установи 
досліджених країн та банківські асоціації як на можливий майданчик для позасудового вирішення 
суперечок між банками та їх клієнтами.  
 
Подібні платформи є доступними для споживачів банківських послуг і в інших країнах, наприклад, у 
Бразилії споживачі активно використовують функціонал ODR-платформи https://consumidor.gov.br/. За 
2018 рік через платформу було подано понад 500 000 скарг, 21% з них припадало саме на банки та інші 
фінансові установи.  
 
Згадані платформи інституціоналізовані на рівні локального законодавства, але відрізняються за 
принципами функціонування. Так, європейська платформа співпрацює з ADR-інституціями у країнах ЄС 
та залучає їх до розгляду скарг, у той час як бразильська – лише залучає продавців продуктів та послуг 
до співпраці на добровільних засадах. 
 
Вивчення можливостей застосування ODR-платформ у банківському секторі України є надзвичайно 
актуальним, враховуючи різноманітні виклики – від діджиталізації у банківському секторі та розвитку 
необанків до загроз пандемії COVID-19 і зумовленого нею переходу до споживання онлайн.  
 
На момент проведення цього дослідження механізми ODR в Україні фактично не функціонували. Проте, 
враховуючи тренди діджиталізації бізнесу та суспільства, про які згадували представники українських 
банків під час інтерв’ю, а також дані про фактичні дії та найближчі плани банків щодо автоматизації 
процесу обробки скарг, створення ODR-платформ може виявитися актуальним вже у короткостроковій 
перспективі.  
 
Під час дослідження було вирішено додатково проаналізувати можливу реакцію представників 
банківського ринку на появу механізму / платформи ODR для роботи зі скаргами споживачів саме на 
банківському ринку. Для вивчення думок експертів щодо доцільності створення та користі від 
функціонування такої платформи були додатково опитані представники 6 банків, що планують заходи 
з діджиталізації та автоматизації власної системи по роботі зі скаргами споживачів (див. мал. 18 
першого розділу цього Звіту). 
 
Респондентам було запропоновано надати відповіді на 2 проективних запитання:  

 У ЄС існує інтернет-платформа ODR (On-line Dispute Resolution), за допомогою якої можна 
залишити скаргу на будь-яку компанію, в тому числі на банківську установу, якщо її послуга чи 
продукт придбані онлайн. Ця платформа забезпечує зв’язок банку та споживача, проте не є 
механізмом гарантованого вирішення скарги. Чи видається Вам цей інструмент корисним для 
споживачів банківських послуг та для банків?  

 Як Ви вважаєте, чи було б доцільним створення подібного механізму в Україні та чому? Якщо 
інструмент є актуальним, чим він може бути корисним для українських споживачів та банків? 

 
Отримані відповіді не формують репрезентативну вибірку, та, як і будь-які відповіді на питання 
проективного характеру, значним чином відображають особисте ставлення та позицію експерта. Проте 
вони є достатньо розгорнутими і їх цілком вистачає для формулювання важливих інсайтів – як основних 
бар’єрів щодо реалізації подібного проекту на банківському ринку України, так і основних умов, за яких 
є цілком вірогідним його позитивне сприйняття учасниками банківського сектору.  
 

https://ec.europa.eu/consumers/odr
https://consumidor.gov.br/
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1. МОЖЛИВІ БАР’ЄРИ У СПРИЙНЯТТІ ІДЕЇ ODR  
 
Основними бар’єрами позитивного сприйняття ідеї ODR на банківському ринку України можна назвати 
таке ставлення опитаних респондентів: 

 обробка скарг з платформи ODR формуватиме додаткове навантаження для фахівців банку – 
за аналогією з існуючими фінансовими онлайн майданчиками для відгуків, без зрозумілих 
переваг для банку. 

 

ЦИТАТА 
ЕКСПЕРТА 

«У моєму розумінні – це ще один онлайн-майданчик, який потрібно буде моніторити та 
опрацьовувати. Для споживача це не погано і не добре, а для нас – це додаткова робота. 
Будь-яка платформа – це надбудова, з якою треба певним чином співпрацювати або 
інтегруватися. У нас є подібні портали, зокрема, Мінфін, Finance.ua, з якими ми 
співпрацюємо. Моя думка така: якщо звернення через такий майданчик не прискорює 
процес і не є гарантією рішення за скаргою – переваги сумнівні, а додаткові витрати з 
нашого боку очевидні». 

 

 робота ODR-платформи створить додаткові репутаційні ризики для банку – якщо користувачі 
зможуть публічно оцінювати роботу та формувати рейтинг банку, але самі не проходитимуть 
реєстрацію (так функціонує платформа https://consumidor.gov.br), або ж власники та керівництво 
платформи не захочуть співпрацювати з банком на об’єктивних засадах. 

 
Варто зазначити, що для всіх опитаних експертів інформація про роботу ODR-платформ виявилася 
певною новиною. Чотирьом із шести респондентів вона нагадала існуючі в Україні інтернет-майданчики 
на зразок https://minfin.com.ua/banks/, бізнес-модель яких включає так званий «public shaming 
mechanism», коли споживач може залишити публічний відгук про банки, а портал формує власний 
репутаційний рейтинг фінансової установи. Це чинить певний суспільний тиск на компанії, щоб вони 
змінили свою поведінку з огляду на потреби клієнтів, і може бути певним чином корисним для 
споживача.  
 

ЦИТАТА 
ЕКСПЕРТА 

«Такий інструмент може бути корисний для клієнтів як ще одне джерело інформації для 
оцінки і порівняння банків – на кого скаржаться, як реагують, як вирішують проблемні 
ситуації. За прямим призначенням – майданчик для ескалації і вирішення своєї проблеми – 
користь не є очевидною…». 

 
У той же час, як зазначив один із опитаних експертів, робота такого порталу може нести в собі 
репутаційні загрози для банківської установи (наприклад, у випадку інформаційних атак на банк з боку 
неавторизованих псевдо-споживачів, або у випадку, коли керівництво порталу погоджується 
розміщувати необ’єктивні відгуки за додаткову платню тощо). 

 використання платформи ODR лише подовжить ланцюжок взаємодії між банком та споживачем 
його послуг, не надаючи гарантій щодо справедливого вирішення скарги, тому не матиме 
достатньої популярності і підтримки (фактично, ця позиція є обґрунтованою, виходячи з досвіду 
функціонування платформи ЄС). 

 

ЦИТАТА 
ЕКСПЕРТА 

«Щодо корисності є сумніви. Оскільки це платформа-посередник, то її робота подовжує 
шлях комунікації та взаємодії з клієнтом. Особливо якщо врахувати, що запит через 
платформу не гарантує клієнту вирішення скарги – ви просто звертаєтесь не напряму». 

 
Висновок про те, що використання платформи може подовжувати шлях скарги від споживача до банку, 
майже одностайно зазначили всі опитані респонденти. У той же час, експерти висловили пропозиції, 
які, на їхню думку, могли б зробити роботу платформи корисною як споживачам, так і банківським 
установам.  
 

2. ПОТЕНЦІЙНІ ПЕРЕВАГИ СТВОРЕННЯ ODR-ПЛАТФОРМИ 
 
Ці пропозиції були озвучені як у формі проблемних запитань, так і у формі готових рішень, та переважно 
включали наступні ідеї. 

https://consumidor.gov.br/
https://minfin.com.ua/banks/
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 ODR як рішення для клієнтів, які не наважуються подавати скаргу. 
 
Загальною проблемою у питаннях захисту прав споживачів на різноманітних ринках є той факт, що у 
випадку більшості скарг споживачам достатньо складно подолати так звану «раціональну апатію»: 
процес подання скарги уявляється споживачеві як занадто витратний відносно цінності самої скарги, 
що заважає провайдерам різних товарів та послуг покращувати свою ринкову поведінку. Значним чином 
це стосується ринків зі значною асиметрією інформації, як банківський сектор.  
 
Відтак, наявність саме незалежної платформи для фінансово недосвідчених клієнтів, які можуть подати 
скаргу в онлайн формі та без зайвої бюрократії, імовірно, допоможе їм «сміливіше» скаржитися на 
фінансові установи. Додатковим стимулом для користування майданчиком можуть виступити послуги 
інформаційного та юридичного супроводу процесу подання скарги з боку команди ODR-платформи, або 
ж прискореного розгляду скарг, поданих через платформу (за попередньою домовленістю з банками-
учасниками).  
 

ЦИТАТА 
ЕКСПЕРТА 

«Це може бути простішим для тих клієнтів, які не наважуються поскаржитися на банк. Може, 
не мають впевненості, що варто витрачати зусилля. Або не знають, як підступитися взагалі 
до подання скарги. Але тут треба їм надавати допомогу, а не лише сам канал зв’язку, щоб 
людина все правильно оформила, супроводжувати її... Хіба що так, не бачу, чим ще може 
бути корисна платформа. … Бо ми насправді маємо достатньо каналів, аби люди до нас 
напряму зверталися». 

 
 

 ODR-платформа як рішення для клієнтів, що не можуть дійти згоди з банківською установою 
 
Двома респондентами було запропоновано застосування платформи виключно для складних випадків, 
коли банк та споживач не можуть дійти згоди або вже неможливо подати скаргу іншим шляхом, окрім 
суду. По суті, експерти описали ситуацію, коли онлайн-платформа функціонує як повноцінний механізм 
ADR, тільки представлений онлайн. 
 

ЦИТАТА 
ЕКСПЕРТА 

«Наприклад, якщо певний банк не дуже дружній, клієнт звертався, йому відмовили, він не 
згоден, але вже втратив надію вирішити питання напряму. … Тут може бути користь, якщо 
це додаткова спроба…»  
«Але одразу питання: хто буде виступати арбітром, який вирішить проблему? Якщо будуть 
повноваження – от тоді і має сенс такий майданчик». 

 
 

 ODR-платформа для надання офіційної цифрової відповіді банком 
  
Один із опитаних респондентів акцентував увагу на тому, що популярність подібних платформ 
залежатиме не лише від їх позитивного сприйняття споживачами, але й банківською спільнотою, яка 
має побачити переваги співпраці з платформою.  
 

ЦИТАТА 
ЕКСПЕРТА 

«Якщо цифрові канали можуть застосовуватися споживачами для подання скарги, то для 
формування відповіді банки такої можливості не мають. … Точніше, ми можемо надати 
відповідь на мейл, але маємо продублювати і паперовий варіант... А от, наприклад, якби 
людина могла реєструвати таку скаргу на платформі, це би бачив НБУ, і ми могли офіційно 
відповісти, прямо там, на цьому сайті… Щоб вже без додаткового паперового листування – 
розумієте? Це було б зручно, це хороший формат для різних сторін… За такими рішеннями 
– майбутнє». 

 
 
Виходячи з наведених відповідей банкірів, можна побудувати наступну карту сприйняття для 
платформи ODR в банківському секторі України.  
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Малюнок 3.10. Експертне ставлення до ODR-платформ в банківському секторі України 
 

 
 
* розмір кульки на схемі відповідає числу згадувань експертами, розташування на карті – оцінці переваг або 
проблем, які створює робота платформи, за шкалою від 0 до 10 балів 

 
Варто враховувати, що отримані результати не є цілком репрезентативними через невелику вибірку 
опитаних експертів та проективний характер самих запитань (ймовірно, що за залучення іншого складу 
експертів можна отримати іншу карту сприйняття). 
 
Проте отримані висновки та оцінки безумовно можуть бути корисними, якщо в Україні з’явиться 
можливість створення відповідної ODR-платформи. Результати дослідження свідчать, що цей механізм 
не сприймається як безумовно необхідний, але має достатні шанси бути ефективно впроваджений в 
українську банківську практику за умови надання вагомих переваг від його використання усім учасникам.  
 
Таким чином, ODR-платформа як інструмент подання скарг споживачів не сприймається експертами 
банківського ринку як необхідний інструмент. Більш того, існує низка бар’єрів для її позитивного 
сприйняття: обробка скарг із платформи ODR може надавати додаткове навантаження для фахівців 
банку, нести певні репутаційні ризики для банку та подовжувати ланцюг комунікації споживача з 
банківською установою. 
 
У той же час, ODR-платформа зможе стати зручним інструментом для банків та споживачів банківських 
послуг, якщо вона стане не просто додатковим каналом комунікації зі споживачем, а забезпечить 
додаткову цінність для обох сторін, наприклад, банки-учасники візьмуть на себе додаткові зобов’язання 
щодо прискореного розгляду поданих скарг, або команда платформи надаватиме інформаційний та 
юридичний супровід споживачам, які хочуть поскаржитися на банківську установу через платформу. 
Саме на формуванні таких переваг варто зосередитись, якщо ODR-платформа буде створена – чи то в 
якості незалежного механізму або ж як сучасний формат ADR-інституції, у відповідності до кращих 
європейських практик на банківському ринку.  
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ВИСНОВКИ:  

 
1. Удосконалити практику роботи зі скаргами споживачів українського банківського ринку можливо лише 
шляхом консолідації зусиль Національного банку України, банківських асоціацій та учасників ринку.  
 
2. Основною задачею Національного Банку України вбачається впровадження норм «м’якого права»: 
подальше поглиблення та конкретизація наявних методичних рекомендацій щодо організації процесу 
роботи зі скаргами, а також запровадження єдиної класифікації скарг та подання звітності за нею для 
складання загальногалузевих звітів із захисту прав споживачів банківських послуг тощо. 

 
3. Окрему роль у покращенні клієнтського досвіду споживачів банківських послуг та зниження рівня 
скарг можуть відіграти банківські асоціації через розробку та впровадження галузевих стандартів роботи 
та банківської етики по відношенню до клієнтів, а також через участь у запровадженні механізму ADR 
на банківському ринку України, який забезпечить уникнення конфлікту інтересів під час розгляду скарг 
споживачів на банківські установи. 
 
4. На рівні банків ресурс удосконалення роботи зі скаргами споживачів лежить у площині подальшої 
централізації діяльності по роботі за скаргами та концентрації відповідальності в межах окремого 
підрозділу, наявності кадрових ресурсів та ліміту повноважень для прийняття об’єктивних рішень за 
скаргою і уникнення конфлікту інтересів, автоматизації процесів в рамках окремої IT / CRM системи та 
інтеграції роботи зі скаргами у функцію управління клієнтським досвідом, включаючи вимір 
задоволеності клієнтів розглядом скарги. Це створить базу для впровадження галузевого SLA.  
 
5. Дискусійним питанням для банківського сектору України є доцільність запуску ODR-
загальнонаціональної платформи для обробки скарг споживачів. Відповідь на нього багато у чому 
залежить від конкретного формату її функціонування. У той же час, створення такої платформи може 
принести користь банківському ринку взагалі та усім його учасникам окремо – споживачам, фінансовим 
установам і регулятору – якщо під час її запуску будуть враховані експертні думки та висновки, отримані 
в ході дослідження. 
 
6. Враховуючі відповіді окремих експертів можна припустити, що створення ODR-платформи мало б 
більшу актуальність та значення, якщо у платформи був би статус певного «арбітра» у процесі розгляду 
скарги і вона б функціонувала не як окремий інструмент/проект, а як front-рішення для певної інституції 
ADR (зовнішного органу позасудового врегулювання суперечок із користувачами банківських послуг). 
Такий статус платформі може надати наявність підтримка з боку НБУ та/або банківських асоціацій за 
умови її відповідною інституціоналізації. Гарантувати цей статус також може створення в Україні 
інституту фінансового омбудсмена, який зможе використовувати платформу для діджиталізації власних 
процесів отримання звернень від споживачів та забезпечення комунікації зі всіма учасниками процесу 
вирішення спорів – споживачами, фінансовими установами та іншими задіяними сторонами. 
 




