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Робота зі скаргами: 
чого ми прагнули в дослідженні?

Проаналізувати поточний стан 
та наявні практики роботи банківських установ 

України зі скаргами споживачів (ситуація AS IS)

Виокремити ключові проблеми 
в опрацюванні споживчих скарг українськими 

банками

Визначити кращі практики 
у роботі зі скаргами споживачів від провідних 

банків України та банківських установ ЦСЄ

З’ясувати наміри банків 
щодо поліпшення та розвитку існуючих практик 

врегулювання скарг, у т. ч. в співпраці з НБУ

Оцінити актуальність рішень, 
у тому числі fintech, які б сприяли зменшенню 

кількості скарг та їх ефективному врегулюванню
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Робота зі скаргами: 
як ми впоралися із завданням?

Провели інтерв'ю з представниками 

20 провідних роздрібних банків України –
у форматі особистого дистанційного 
спілкування та шляхом заповнення

опитувальників (16 / 4)

Отримали відповіді від ТОП- та міддл-
менеджерів банківських установ, до 
компетенції яких входить робота зі 
скаргами споживачів

Отримали розгорнуті відповіді на 
20 змістовних та детальних питань у 
кожному інтерв'ю / опитувальнику
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Робота зі скаргами: 
кого ми запросили до участі?
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Робота зі скаргами:  
чому варто довіряти результатам?

Учасники дослідження забезпечили 96% 
обсягів ринку банківського кредитування 
фізичних осіб в Україні у 2019 році

Частка учасників дослідження в обсягах 

В2С банківських депозитів станом на 

початок 2020 року - 92%

Для розуміння кращих зарубіжних 

практик проведено  поглиблений 

бенчмарк  у банківському секторі

Польщі, Угорщини та Чехії – на 

найбільш розвинених  банківських 

ринках ЦСЄ



Результати дослідження: 
поточна практика роботи зі скаргами 

в банківському секторі України
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звужений типовий розширений
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Робота зі скаргами: методологічні підходи 
банків до визначення скарги

У 65% досліджених банків скаргою вважається будь-яке проблемне 

звернення клієнта, а не лише формалізований запит щодо порушення 

прав споживачів

Підходи ТОП-20 роздрібних банків до визначення скарги

У 4 з 20 банків використовується 
розширений підхід до визначення 
скарг:  це проблемні звернення 
широкого кола осіб, невдоволення 
яких так чи інакше може зашкодити 
репутації банку

Проблема: навіть у вибірці провідних банків України, 3 з 20 досліджених установ 

(15%) все ще користуються звуженим визначенням скарги, виключно в межах законодавства. 

Скаргою вважаються лише письмові звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних

інтересів клієнтів, порушених діями або бездіяльністю банку. Такий підхід може ускладнювати  

комунікацію для клієнта і заважати ефективному профілактуванню скарг 
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є окремий документ, що 
регламентує роботу зі скаргами: 
наказ, положення, політика тощо

регламент роботи зі скаргами 
описаний і є частиною більш 

обширного документу: положення 
про роботу зі зверненнями тощо

процедура роботи зі скаргами не 
формалізована і не 
задокументована
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90% досліджуваних банківських установ (18 з 20) описали свої принципи 

та процес роботи зі скаргами і задокументували належну практику їх 

опрацювання у певному документі – наказі, стандартах роботи компанії, 

бізнес-процесі, положенні тощо
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Проблема: навіть у вибірці провідних роздрібних банків  2 з 20 досліджених 

установ (10%) все ще не формалізували процедуру роботи зі скаргами 

Робота зі скаргами: поточний рівень 
формалізації процедур
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Робота зі скаргами: типовий процес AS IS в 
українських банках

За такою логікою, з незначними розбіжностями, працюють майже всі 

досліджені банки, де процес роботи зі скаргами структурований та 

формалізований

отримання 
скарги

фіксація 
скарги 

попередня 
оцінка змісту

і класифікація скарги

опрацювання / 
розслідування скарги

прийняття рішення 
щодо скарги 

та вжиття заходів

відповідь 
на скаргу

зміни 
в роботі 
банку 

консолідація 
скарг

оцінка задоволеності 
розглядом скаргиосновний 

процес

побічні / 
можливі дії
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виміри не 
проводяться

проводяться 
виміри 
задоволеності 
клієнтів
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Досліджені українські банки займають проактивну 

позицію щодо отримання скарг споживачів: 75%
вибірки  проводять опитування клієнтів щодо задоволеності 

співпрацею на різних етапах роботи, а 4 банки навіть 

проводять синдикатні дослідження 
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Робота зі скаргами: отримання звернень

16 з 20, або 80% досліджених банків  моніторять негативні відгуки  про свою 

роботу на зовнішніх онлайн майданчиках, ідентифікують  їх та опрацьовують як і всі 

інші скарги
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16

не опрацьовують 
подібні скарги 

опрацьовують 
скарги на 

зовнішніх он-
лайн ресурсах

Проблема: існує проблема з об’єктивністю 

відгуків на онлайн-ресурсах, оскільки зазвичай 

ці майданчики дозволяють залишати анонімні 

коментарі та надають можливість банкам 

відповідати на них лише за плату
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скарга на гарячу лінію банку

скарга у відділенні банку

скарга на спеціальний e-mail банку

паперовий лист зі скаргою на 
фізичну адресу банку

скарга через онлайн форму на 
сайті банку

скарга через повідомлення у 
соцмережах (facebook, instagram)

скарга через мобільний застосунок, 
інтернет-банкінг та клієнт-банк
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Українські банки намагаються створити омніканальну систему комунікацій
з клієнтами, у тому числі для отримання їх скарг: від гарячої лінії до mobile app

Проблеми:

Робота зі скаргами: отримання звернень

опрацювання звернень за значною 

і постійно зростаючою кількістю 

каналів є трудовитратним завданням, 

хоча й сприймається більшістю банків 

як інвестиція у збереження 

клієнтського портфелю

Число згадувань 
каналу подання скарг 
представниками банків 
як такого, що фактично 
використовується 
клієнтами

понад половина банків відмічають, 

що їх клієнтам зручно подавати 

скарги онлайн (сайт, соц.мережі, 

е-мейл), а не в паперовому форматі, 

і вважають відповідну вимогу 

законодавства застарілою
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Робота зі скаргами: кількість отримуваних 
банками скарг
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відмова від відповіді

5000 і більше скарг 
щомісячно 

1000-5000 скарг на місяць

500-1000 скарг щомісячно

100-500 скарг на місяць

10-100 скарг щомісячно

менше 10 скарг на місяць

представники 6 з 20 (30%) 
досліджуваних банків 
вказали лише діапазон, 
до якого потрапляє їх банк 
за кількістю скарг, а 
представники 4 банків (20%)  
зазначили, що така інформація  
є комерційною таємницею, яку 
не готові надати для зовнішніх
користувачів 
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За оцінками учасників інтерв’ю, в жодному дослідженому банку під час карантину 

через COVID-19 не відбулося збільшення кількості скарг. У 6 з 20 (30%) банків 

суттєво зросло число звернень за роз’ясненнями щодо умов кредитних канікул, 

онлайн обслуговування тощо



13
3

2
2

Власне ПЗ

Вендорне ПЗ

Окремий модуль у загальній системі електронного документообігу 
банку 

Автоматизоване рішення відсутнє
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Фіксація та консолідація клієнтських скарг з різних джерел вимагає інвестицій в 

автоматизовані рішення та СRM- системи. У 65% досліджених банків розроблене 

власне ІТ-рішення, ще 3 з 20 досліджених банків придбали  спеціалізоване  

програмне забезпечення / ПЗ у вендорів
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Проблема: не всі банки-учасники (10%)  

на сьогодні мають програмне забезпечення 

для фіксації та подальшого опрацювання 

скарг. Деякі установи користуються 

звичайними е-таблицями (Excel), що 

ускладнює подальше опрацювання скарг. 

У вибірці менших за обсягами діяльності 

банків ця проблема може бути ще більш 

розповсюдженою

Робота зі скаргами: фіксація та консолідація
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предметна класифікація 
скарг

класифікація за каналами 
надходження, формою 

подання

класифікація  за рівнем 
ризику або розміром 

витрат

класифікація  відсутня

Робота зі скаргами: попередня оцінка 
та класифікація

Проблема: відсутня єдина класифікація скарг в банківському секторі (наприклад, 

запроваджена регулятором), що не дозволяє  отримати об’єктивні та співставні 

загальні ринкові дані по кількості та структурі скарг споживачів на банки України

Українські банки використовують різнопланові управлінські підходи до класифікації 

скарг. Усі учасники дослідження застосовують предметну класифікацію скарг, але за 

різними критеріями
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централізована, є основним функціоналом певної служби або фахівця

централізована, але додається до іншого більш широкого функціоналу

децентралізована, але є координатор процесу

розпорошена між різними підрозділами та фахівцями
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Робота зі скаргами в банківському секторі України організована у різних форматах: 

у 55% досліджених банків централізована в одній службі, яка має більш широкий 

функціонал, окрім роботи зі скаргами, ще у 5 з 20 банків (25%) винесена в окрему 

структурну службу, що займається виключно скаргами

Проблема: 

централізована функція ≠
повноваження приймати рішення  

за скаргою! 

Робота зі скаргами: опрацювання /розслідування

У 80% банків робота зі скаргами 

так чи інакше централізована  - з 

вузьким або більш широким 

функціоналом
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Представники 50% досліджених банків зазначили, що співробітники і керівники 

структур, відповідальних за роботу зі скаргами, мають широкі повноваження  для 

прийняття рішень по них. Проте у 7 з 20 (35%) банків повноваження структури по 

роботі зі скаргами зводяться лише до їх розслідування та надання зворотного 

зв’язку клієнтам
Бракує повноважень для 

вирішення скарг «на місцях», 

або у профільних структурах 

по роботі зі скаргами

Робота зі скаргами: прийняття рішення за скаргою

Проблема: рішення по скаргах можуть прийматися у профільних підрозділах. 

За такої практики не завжди вдається запобігти конфлікту інтересів  клієнта та 

відповідальних осіб банку 
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мають наміри щодо впровадження 
широких повноважень

повноваження з врегулювання мають проблему розширення 
повноважень
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1-2 дні

2-5 днів

5-10 днів

10-15 днів

15-30 днів

30 днів, згідно із 
законодавством
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Робота зі скаргами: надання відповіді скаржнику

Лише 2 банки з 20 під час інтерв’ю акцентували увагу, що мають 30-денний 

термін для розгляду скарги відповідно закону та орієнтуються саме на цей 

граничний показник. Переважна більшість (80%) великих роздрібних банків 

намагається опрацьовувати скарги та надавати відповіді за ними швидше, ніж це 

передбачено нормами законодавства. 

Проблема:  необхідність 

офіційної письмової відповіді банку

на скаргу, навіть коли це не затребувано 

скаржником, призводить до зайвих  

витрат часу та ресурсів, може 

подовжувати термін відповіді

Розподіл банків за відповіддю щодо середнього 
терміну опрацювання типової скарги
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таймінг
первинної та остаточної 

відповіді на скаргу

приріст
динаміка кількості 
скарг різних типів

сlaim rate
навантаження 

за різними типами скарг

Робота зі скаргами: розповсюджені показники 
ефективності

час надання первинної відповіді 

застосовується переважно  для 

діджитал-каналів отримання скарг 

і становить 1-2 години

у декількох банках застосовується  

показник  таймінгу передачі скарги 

до відповідального підрозділу, 

що має не перевищувати 24 годин 

Таймінг остаточної відповіді банка на скаргу клієнта є ключовим KPI для процесу 

опрацювання скарг. Він варіює у межах досліджуваної вибірки, проте 7 з 20 (35%) 

досліджених банків мають закріплений KPI відповіді клієнту в термін до 5 днів
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3
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методологічний 
розвиток

автоматизація та 
цифровізація процесу

організаційні зміни процес налаштований 
оптимально, зміни не 

потрібні

Окрім прагнення вдосконалити свої основні бізнес-процеси на базі отриманих 

скарг, для 11 з 20 (55%) досліджених українських банків є типовою орієнтація на 

покращення і самого процесу роботи зі скаргами

Серед 9 установ, що не відчувають потреби 

змін, 4 банки демонструють кращі практики 

на кожному етапі опрацювання скарг та готові 

ділитися досвідом в масштабах галузі

Робота зі скаргами: зміни в роботі банків 
внаслідок скарг

Плани досліджених банків щодо вдосконалення роботи 
зі скаргами на 2020-2021

Понад 1/3 банків, залучених до дослідження (7 з 20), орієнтовані на

впровадження не поодиноких, а системних змін за результатами розгляду скарг
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Профільні фахівці  18 з 20 досліджених банків зазначили, що в цілому позитивно 

ставляться до поточного формату співпраці з НБУ щодо опрацювання скарг 

споживачів. На загальне позитивне ставлення до роботи регулятора вплинули три 

ключових факти:

18

19

20

поява перших методичних рекомендацій 
по роботі зі зверненнями / скаргами 

у 2019 році,

налаштування регулярної комунікації
регулятора з банками щодо скарг, у т. ч. 

в карантин

поступове підвищення рівня кваліфікації 
співробітників НБУ в ході такої співпраці

Взаємодія банків та НБУ по скаргах: 
оцінка якості співпраці банками

90%

не задоволені співпрацею з НБУ по скаргах

задоволені співпрацею з НБУ по скаргах
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Результати дослідження: 
кращі практики роботи зі скаргами

в банках України та за кордоном
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Benchmarking в роботі зі скаргами:
чий досвід вартий уваги українських банків?

Причини вибору: 

близькі показники рівня  фінансової 

грамотності споживачів

активний розвиток на ринках ЦСЄ 

міжнародних банківських груп, які 

представлені в Україні та розвивають 

бізнес в регіоні за єдиним принципами 

та схожими підходами

споріднені  виклики – зокрема, викликані 

ситуацією навколо СOVID-19

11,6

11,6

12,4

12,6

13,2

13,1

14,2

14,6

Україна

Польща

Угорщина

Чехія

Середнє по ОЕСР

Британія

Австрія

Канада

Рівень фінграмотності 
населення, 2018

Польща, Угорщина, Чехія – найбільші банківські ринки регіону Центральної 

та Східної Європи (ЦСЄ) за числом користувачів та рівнем охоплення (>75%) 

дорослого населення
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Чому best practice українських банків 
також вартують уваги?

За результатами щорічного дослідження Awards for Excellence 2018 від 

Euromoney, угорський OTP Bank Plc. став кращим банком у ЦСЄ. Український 

ОТП Банк здобув першість у номінації Best Retail Bank Ukraine 2020 від 

міжнародного видання Global Banking & Finance Review

Здобув головну нагороду в категорії «Необанк року» від Fin Awards 2018. 

У PSM Awards 2018 отримав нагороду як кращого мобільний додаток. 

Користувачами послуг є понад 10% економічно активного населення. 

Власники отримали інвестиції від MasterCard та ліцензію від уряду на 

запуск аналогічного проекту для ринку Великої Британії у 2019 році

Відзначений нагородами в рейтингу «Банки 2020 року» агентства «Фінансовий 

клуб» у номінаціях Роздрібний банк та Ощадний банк для населення. Інтернет-

банкінг для фізосіб  My Alfa-Bank відзначений FinTech премією PSM Awards 

2019. За підсумками відкритого опитування від порталу Мінфін, є банком №1 

за рівнем довіри і лояльності вкладників у 2018 році

Інші українські банки також мають багато приводів 
для визнання та вивчення досвіду

21
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Зарубіжний досвід: 
отримання звернень та скарг

Банк публікують на сайтах типові

формуляри скарг для онлайн подання
та запитів за окремими категоріями

Чехія, 
Угорщина

Чехія

Практика приймання скарг споживачів

банками в усній формі закріплена в 

нормативних та регуляторних актах

Створено ODR-платформу з дистанційного 

подання скарг у банки або у ADR-органи для 

послуг, що були придбані онлайн

Країни ЄС, 
у т. ч. регіон ЦСЄ

Best practice: клієнти можуть легко подати скаргу, процедура \ механізм

не вимагає багато витрат або безкоштовний для клієнтів, доступний і легкий 

для розуміння

Корисні ідеї для України:

22
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«Щоб скарга отримала статус 

офіційної, нам достатньо зафіксувати 

контактні дані – ім’я, по-батькові, 

прізвище, номер мобільного та суть

питання. Більше нічого не потрібно»

iMark,  Insurance & Finance Marketing

Забезпечення мультіканальності подання скарг для клієнтів, а також 

впровадження корпоративної культури відкритості та високої залученості 

до взаємодії з клієнтами усіх співробітників банку

Кращі практики України: 
отримання звернень та скарг

«Крім скарги в месенджерах, можна 

зателефонувати в кол-центр,  написати 

мені або будь-якому іншому співробітнику 

банку в особисті повідомлення. Можна 

написати всім топ-менеджерам банку 

напряму, написати акціонерам. Це норма, 

всі відкриті до комунікації»
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Вимога регулятора щодо 

аудіофіксації скарги з наданням 

її протоколу до 30 днів на запит 

клієнта та зі зберіганням до 5 років

iMark,  Insurance & Finance Marketing

Зарубіжний досвід: 
фіксація та консолідація скарг

Використання ODR-платформ 

в умовах вимушеного дистанціювання 

та коли можливість усного подання / 

аудіофіксації скарг не запроваджена

Угорщина

Best practice:

скарги клієнтів не губляться, реєструючись 

у єдиній системі  / базі даних банку. Система 

автоматизована, що дозволяє банку швидко 

та без зайвих витрат надавати інформацію 

регулятору та клієнтам щодо поточного 

статусу  обробки скарги, формувати та 

зберігати архів скарг

Корисні ідеї для України:

Країни ЄС, включаючи 
регіон ЦСЄ
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«З якого б каналу скарги не надходили, вони збираються в єдиний потік, … ми всі 

ці дані акумулюємо....  З 2014 року всі дані зберігаються в одній автоматизованій 

базі, з якої ми можемо взяти будь-яку інформацію для звітів та планування 

конкретних заходів»

Українські банки переважно мають автоматизовані рішення та впровадили 

ведення єдиного електронного реєстру / бази даних скарг з деталізованою 

інформацією за кожним кейсом, зі значною кількістю характеристик та з 

можливістю отримати різнопланові звіти та аналітичні зрізи по скаргах

Кращі практики України: 
фіксація та консолідація скарг

«CRM Siebel – система для роботи зі 

скаргами, яка на 100 % виправдала свою 

ефективність роботи за 10 років. Уся 

централізація та систематизація стала 

можлива завдяки ній. Ми можемо 

консолідувати та класифікувати скарги в 

будь-якому зрізі: канал, продукт, процес, тип 

операції, клієнтський сегмент, період»
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Зарубіжний досвід: розслідування скарг

Учасники банківських ринків Польші, Чехії, Угорщини намагаються 
створити екосистему – регулятор, асоціації, банки, інституції ADR –

щоб повноцінно та справедливо захищати споживачів

Best practice:

скарги клієнтів опрацьовуються, швидко, 

прозоро та справедливо, у відповідності із 

задекларованими політиками та принципами 

роботи банка. Клієнт має змогу легко та 

просто отримати інформацію про ці політики  

ще до початку співпраці з банком, в онлайн 

форматі. 

Якщо клієнт невдоволений розглядом 

скарги, він легко реалізує право на 

альтернативне вирішення за участі 

незалежного арбітра
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Зарубіжний досвід: розслідування скарг

централізація
функції по роботі 

зі скаргами

прозорість
процесу опрацювання скарг 

для клієнтів

Нормативна база вимагає створення 

спеціалізованих підрозділів банків для 

опрацювання скарг, які не можуть бути 

задоволені негайно під час усного 

звернення або на місцях

Угорщина

Методичні рекомендації / розпорядження 

регулятора містять рекомендований  

алгоритм опрацювання скарг банками

Чехія, Угорщина

friendliness-
підхід до взаємодії 

зі скаржником

Галузеві асоціації розробляють  

та затверджують стандарти обслуговування 

клієнтів в банках, у тому числі і по скаргах 

Польща

вимір ефективності
опрацювання 

скарг

Банки проводять систематичні виміри 

ефективності опрацювання скарг, у т. ч.

NPS по скаргах, публікують їх у нефінансовій 

звітності, у т. ч. для репутаційних цілей

Чехія, Польща, Угорщина
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Зарубіжний досвід: розслідування скарг

Рекомендація Національного банку Чехії №2/2016 
щодо мінімальних вимог до роботи зі скаргами у банках: 
запобігання конфлікту інтересів, фрагмент типової схеми
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Зарубіжний досвід: розслідування скарг

Найбільший роздрібний чеський банк  

Ceska Sporitelna публікує на сайті не 

лише кодекс роботи внутрішніх служб 

банку, з контактами незалежного 

банківського омбудсмена,

але й фото команди, 

яка займається в банку 

опрацюванням скарг
https://www.csas.cz/en/compl

aints
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30

31

32

У провідних банках вже створено  

централізовані підрозділи з 

опрацювання скарг, з достатнім ресурсом, 

обсягом повноважень та експертизою, 

щоб забезпечити швидке та об'єктивне 

розслідування скарг

Кращі практики України: розслідування скарг

Більшість провідних банків України 

мають формалізовану процедуру 
роботи зі скаргами (політику, положення, 

процес). Але поки що не всі досліджені 

установи опублікували такий документ 

на своєму сайті: 5 з 20, або 25% вибірки



iMark,  Insurance & Finance Marketing

«Подання певного типу скарги описане в 

нашій карті клієнтської подорожі, як один 

з можливих етапів взаємодії клієнта з 

банком. … Відповідно, у кожній категорії 

/ підкатегорії скарги є свій маршрут, 

відповідальний підрозділ та працівник, 

повноваження та SLA для опрацювання»

Провідні українські банки  розробляють та впроваджують чіткі маршрути 
опрацювання скарги задля забезпечення прозорості процесу, скорочення термінів 

та зниження собівартості її обробки.  Найбільш згадувані інструменти для 

розробки маршруту:

Кращі практики України: розслідування скарг

карта клієнтської 

подорожі

матриця 

відповідальності

«Спеціаліст по розгляду скарг - це експерт в 

своїй ролі, але  може знадобитися залучити 

інші служби. У нас є матриця відповідальності

із задіяними підрозділами. … Вони надсилають 

висновок протягом 1-2 годин. Відповідно 

80% клієнтів отримують рішення впродовж 

1 робочого дня»
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Кращі практики України: показники 
ефективності роботи зі скаргами

В українських банках впроваджуються прогресивні  SLA, (Service Level 

Agreement) – показники якості та ефективності розгляду скарг, що є 

індивідуальними для кожного банку і враховують його стратегічні цілі, 

клієнтський потік  та масштаби роботи

90%

рівень задоволеності 

клієнтів розглядом 

їхніх скарг 

розгляд 100% скарг 

протягом 1 доби 
з моменту їх подання

розгляд 80% скарг у

перший робочий день 
після подання

85%

скарг врегульовуються

в межах встановлених 

таймінгів 

32

33

34Приклади показників, які використовуються в деяких банках України



iMark,  Insurance & Finance Marketing

Зарубіжний досвід: 
прийняття рішення за скаргою

Best practice:

споживачі отримують справедливі 

та неупереджені рішення щодо 

розгляду їхніх скарг у терміни, 

задекларовані банком  

У випадку незадоволення рішенням 

за скаргою, що надане банком, 

споживач має можливість оскаржити 

рішення в альтернативних інстанціях без 

оплати та значних витрат часу і зусиль

Польща, Чехія, Угорщина
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Але впровадження цих практик обмежене в Україні 
через відсутність ADR
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Зарубіжний досвід: 
прийняття рішення за скаргою

запобігання 
конфлікту інтересів 

при прийнятті рішень за скаргою

маршрутизація 
проблемних скарг

у банківській системі  країни

Визначення у галузевих нормативних актах:

• послідовності звернення зі скаргою до банку / 

АDR / регулятора

• типів споживчих скарг, які не можуть 

розглядатися АDR або регулятором

Регулятор висуває вимоги щодо: 

• уникнення конфлікту інтересів в процесі розгляду 

скарг банками 

• забезпечення  достатньої експертизи, ресурсів та 

повноважень у фахівців банку для ефективного 

врегулювання скарг

Банки активно співпрацюють з галузевим 

омбудсменом (механізм ADR)

Польща, Чехія, Угорщина

Але такі практики відсутні в Україні через відсутність галузевої системи ADR

З цією метою в банківській сфері 

інституціоналізовані і працюють АDR-механізми 
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В українських банках вже практикується делегування повноважень 

для врегулювання скарг «на місцях» співробітникам front office, службам 

підтримки, які отримують перше звернення, та фахівцям підрозділів по 

роботі зі скаргами

Кращі практики України: 
прийняття рішення за скаргами

«Повноваження широкі, наприклад,  у мене як керівника 

підрозділу по роботі зі скаргами є повноваження на компенсацію. 

Це понад якісь ліміти на місцях, у відділеннях банків. Застосовувати їх можна у різних 

ситуаціях – коли ми дійсно провинилися, і тоді, коли ситуація спірна, але хочемо зберегти 

лояльність клієнта, тож компенсуємо і надаємо роз’яснення для запобігання помилок з 

його боку, щоб не було зловживань» 

«В нашому банку діє програма 

«Ми Вам Віримо»: затверджена матриця 

повноважень для вирішення спірних питань та 

скарг для різних рівнів компетенцій, починаючи 

від співробітників відділень та операторів 

Контакт-Центру, до Управляючого комітету»
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Best practice:

Клієнти отримують вчасні, 

прості та зрозумілі відповіді на скаргу із 

використанням тих самих каналів, за 

якими надійшла скарга, включаючи 

цифрові канали комунікації

Відбувається регулярне інформування 

клієнтів про можливості оскарження 

рішення в альтернативних інстанціях

Приклад. Подання інформації на 

сайті Santander Bank Polska
https://www.santander.pl/klient-

indywidualny/kontakt/reklamacje

iMark,  Insurance & Finance Marketing

Зарубіжний досвід: відповідь скаржнику

Польща, Чехія, Угорщина,
але впровадження таких практик 
обмежене в Україні
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«При реєстрації скарги ми одразу 

запитуємо клієнта, яким каналом йому 

зручніше отримати відповідь. 9 з 10 скарг у 

нас приймає гаряча лінія, тож оператор 

повідомляє, що можемо зателефонувати з 

відповіддю, уточнює, чи зручно це для 

клієнта. Ми також можемо відправити sms

або повідомлення у viber. Тобто формат 

відповіді одразу узгоджується з каналом, 

за яким прийшла скарга»

Кращі практики України: 
відповідь скаржнику

Низці українських банків вдалося забезпечити синхронізацію каналів 

отримання скарг від клієнтів та надання відповіді за ними, хоча їм все ще не 

вистачає офіційної можливості не дублювати відповіді паперовим листом
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Зарубіжний досвід: зміни в банках за 
результатами врегулювання скарг

Best practice:

Банки, банківські асоціації та регулятор 

використовують інформацію про скарги 

для вирішення системних проблем 

банківської галузі

В банках проводиться аналіз тенденцій 

появи споживчих скарг. Крім реагування 

на індивідуальні проблеми клієнтів, банки  

мають можливість зібрати, проаналізувати 

всю інформацію про скарги клієнтів та 

покращити практики своєї ринкової 

поведінки, поліпшити клієнтський досвід 

і запобігти появі скарг клієнтів в 

майбутньому
Польща, Чехія, особливо Угорщина 38
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Кращі практики України: зміни в банках за 
результатами врегулювання скарг

У провідних українських банках створено проектні команди - робочі групи 

з фахівців різних підрозділів чи окремі служби, які ініціюють зміни у 

процесах банку за результатами регулярного аналізу скарг споживачів

«У нас є окрема команда, 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...» 39
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Рекомендації дослідження:
покращення роботи зі скаргами споживачів 

в банківському секторі України
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Покращення роботи зі скаргами:
рекомендації для НБУ, асоціацій та банків

Описати кращі практики роботи зі скаргами 

від ТОП-банків та поділитися ними з ринком 

(частково цю задачу виконує цей звіт)

Розширити методичні рекомендації НБУ 
на базі наявних кращих практик та впровадити 

їх як необхідний до виконання мінімум, 

стандарт

Почати розбудову норм «м’якого права» 
на рівні банківських асоціацій – галузевих 

стандартів сервісу, кодексів банківської етики, 

що включали б питання роботи зі скаргами 
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Проблеми та напрямки покращення взаємодії:

роз’яснювальна робота, 

підвищення фінграмотності 

клієнтів з необґрунтованими 

скаргами або скаргами на 

вимоги самого НБУ, яких 

дотримується банк 

попередня оцінка 

обґрунтованості скарг, що 

надходять до НБУ, «фільтрація» 

вочевидь необґрунтованих скарг  

на рівні контакт-центру НБУ
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Навіть за позитивного ставлення до роботи НБУ, опитані фахівці висловлювали 

окремі побажання та конструктивну критику щодо процесу взаємодії з регулятором

У зарубіжній банківській практиці обидві функції 

реалізуються установами ADR, яких немає в банківській 

сфері України

Покращення взаємодії з НБУ: 
бачення банків
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Покращення роботи зі скаргами:
рекомендації для НБУ та банків

НБУ перенаправляє 
скаргу в банк на 

повторну обробку під 
ретельним наглядом

з 1 липня 2020 року 
НБУ контролює скарги  

небанківського 
сектору

багато роботи..

Сучасна модель взаємодії
банків та НБУ

Можливо, саме час приступити 

до розробки ефективної галузевої 

системи ADR в банківському секторі 

України?
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НБУ проводить 
попередню оцінку 

обґрунтованості скарг

НБУ покращує 
фінансову грамотність 
клієнтів, які подали 

необґрунтовану скаргу

Очікування банків
від НБУ

У іноземній банківській 

практиці це реалізують

установи ADR
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Покращення роботи зі скаргами: 
доцільність запуску ODR-платформи

44
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Щодо доцільності створення та користі ODR-платформи були опитані 6 банків, що 

планують заходи з діджиталізації / автоматизації (4) та моніторинг зворотного 

зв’язку щодо їх роботи на зовнішніх онлайн-платформах (2)

Бар’єри:

додаткове навантаження для 
фахівців банку

додаткові репутаційні ризики 
для банку 

подовження ланцюжку 
взаємодії між банком та 
споживачем

Рішення:
для клієнтів, які не наважуються 
подавати скаргу

для клієнтів, що не можуть дійти 
згоди з банком

для надання офіційної цифрової 
відповіді банком

«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…»
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Покращення роботи зі скаргами:
нові можливості завдяки FinTech-рішенням

Враховуючи поточну ситуацію з COVID-19 та 

довгострокові digital-тренди, можна використати 

ODR-платформу, щоб:

1) споживачі могли віддалено подавати скарги, 

2) регулятор міг фіксувати, класифікувати та 

аналізувати їх в межах усього ринку, 

3) банки спростили процес офіційного надання 

відповіді на скарги та стали ще ближчими до клієнтів 

Робота з ODR-платформою може стати першим кроком 
до розбудови інституції ADR в банківській галузі України
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Секрет змін полягає в тому, 
щоб зосередитися на створенні нового, 

а не на боротьбі зі старим (с)


