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ІНСТИТУТ СТРАХОВОГО ОМБУДСМАНА НА РИНКУ
СТРАХУВАННЯ ТА МОЖЛИВІСТЬ ЙОГО

ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ

У світі існує тенденція утворення нових інституцій, котрі повин-
ні становити панацею неефективному захисту інтересів споживачів
страхових послуг. Такою інституцією є страховий омбудсман. Мо-
жна виділити два періоди заснування страхових омбудсманів. У
країнах «старої Європи» це був період 70-х років ХХ століття, тоді
як у країнах Східної Європи — 90 роки ХХ століття. Якщо провести
паралелі між цими двома періодами, то виникнення інституції ом-
будсмана зазвичай відбувалося за кризових явищ в економіці та
трансформаційних процесів соціально-політичного життя суспільс-
тва. Банкрутство страхових компаній на фоні неоперативної реакції
наглядових органів належить до основних передумов, що зумовили
доцільність заснування інституцій захисту інтересів застрахованих.
Особливо, ця проблема постала у країнах постсоціалістичного прос-
тору. Іншим чинником стало приведення діяльності та адаптація за-
конодавства країн, які претендували на членство у ЄС, у відповід-
ність з вимогами та цінностями ЄС. Фінансова криза теж стала
стимулом появи цих інституцій. Так, у США в рамках реформуван-
ня фінансового сектору у 2010 році на законодавчому рівні було
впроваджено Бюро захисту прав споживачів фінансових послуг
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(Dodd-Frank Act). Як такої систематизації омбудсманів з захисту
прав та інтересів застрахованих за певними ознаками не існує. Тому
автором зроблена спроба здійснити таку класифікацію (табл. 1).

Таблиця 1
КЛАСИФІКАЦІЯ СТРАХОВИХ ОМБУДСМАНІВ

№
п/п

Класифікація Види Країни

1

За способом за-
снування

• за ініціативи страхових компаній;

• законодавча ініціатива;
• формування пілотних добровільних
програм захисту інтересів споживачів
страхових послуг;
• за сприяння установ захисту споживачів;
• за підтримки представників науки

Швейцарія, Велико-
британія
Ірландія
Ірландія

Фінляндія, Швеція
Польща, США

2
За способом ре-
гулювання діяль-
ності

• діяльність регулюється законом;
• саморегулівні організації;

Ірландія, Польща
Фінляндія

За організацій-
но-правовою
формою

• державні установи
• приватні, неприбуткові організації
• саморегулівні

Польща

3

За компетенцією • омбудсман, що здійснює свою діяль-
ність у страховому секторі;
• омбудсман, повноваження котрого
поширюються на весь ринок фінансових
послуг

Польща

Великобританія

4
За характером
здійснення діяль-
ності

• інформаційно-освітній;
• медіаційний

Швейцарія
Франція

5 За повноважен-
нями

• ті, що мають владні повноваження;
• ті, що не мають владних повноважень

Ірландія, Швейцарія
Франція

6
За можливістю
складання скарг

• споживачі страхових послуг
• споживачі страхових послуг, а також
страхові компанії

Польща
Франція

Джерело: опрацювання власне.

В Україні наразі можна виділити чотири зареєстровані органі-
зації щодо захисту прав споживачів страхових послуг. ВОГО
«Асоціація страхувальників України» (2003 р., м. Київ) [1] най-
довше функціонує на ринку страхування, однак прориву у захисті
прав та інтересів споживачів страхових послуг за 9 років свого
існування цієї організації не відбулося.

Українському страховому ринку потрібна установа, яка б поєд-
нувала особливості позасудового врегулювання спорів і генерувала
інформаційно-освітні проекти для споживачів страхових послуг.
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Нацкомфінпослуг є основним каналом звернень. Водночас досвід
зарубіжних країн вказує, що найбільш оптимальною моделлю для
вітчизняного ринку страхування є впровадження інституції страхо-
вого омбудсмана як центру інформаційної, правової підтримки та
альтернативного методу вирішення спорів. У табл. 2 представлено
рекомендовані загальні характеристики інституції страхового омбудс-
мана для вітчизняного ринку страхування. Щодо запропонованої
організаційної структури, то вона складається з Бюро страхового
омбудсмана та Координаційної ради, що є дорадчим органом.

Таблиця 2
ЗАПРОПОНОВАНА МОДЕЛЬ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВОГО

ОМБУДСМАНА НА ВІТЧИЗНЯНОМУ РИНКУ СТРАХУВАННЯ

Основні
характеристики Зміст

модель діяльності модель сильного страхового омбудсмана;
вид схеми — приватний;
заснування ініційоване законом.

строк повноважень 5 років, без права знову обіймати цю посаду.

вимоги до кандидата професіоналізм, людські якості та моральні цінності, чесність
та неупередженість, авторитет на ринку;
досвід роботи у страховій сфері — від 3 років;
освіта — юридична (та економічна).

принципи діяльності — незалежність на ринку страхування (функціонування відо-
кремлено від інших учасників ринку);
— інформаційна відкритість (щорічне оприлюднення річного
звіту діяльності та результатів розгляду звернень споживачів);
— освітня та інформаційно-просвітницька діяльність для спо-
живачів страхових послуг (оприлюднення інформації про стра-
ховиків з масовими порушеннями виконання страхових зо-
бов’язань; аналіз правил страхування).

джерело фінансуван-
ня

— 0,001 % чистих страхових платежів страховиків;
— надходження від розряду справ страховика, починаючи з
третьої за розглядом справи, незалежно від її результату.

суб’єкт складання скарг споживач страхових послуг (фізичні особи та малі підприємства).
участь сторін догово-
ру страхування

добровільна участь для споживача страхових послуг —
обов’язкова для страховика та страхового посередника.

вартість безкоштовна для споживача страхових послуг.
обмеження часові — 6 місяців з дня відповіді страховика; вартісні: мінімаль-

ний вартісний поріг 100 грн, ліміт вартості спору — 50 000 грн.
рішення страхового
омбудсмана

зобов’язує до виконання лише страховика/страхового посередника
— до 50 000 грн. У разі невиконання — штраф 1000 н.м.д.г.

Джерело: опрацювання власне з урахуванням досвіду Польщі, Ірландії та Великобрита-
нії [2—4].
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Основною перевагою діяльності інституту страхового омбудс-
мана для споживача страхових послуг є доступність, безоплат-
ність та оперативність розгляду звернень щодо невиконання
страховиком страхових зобов’язань за договором страхування.
Водночас відсутність владних повноважень у страхового омбуд-
смана в умовах незрілості страхового ринку може зумовити його
формальне існування.
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АКУТАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
 СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ

В СТРАХОВЫХ КОМПАНИЯХ

Технологии стратегического управления персоналом в стра-
ховой компании недостаточно разработаны, что является одной
из причин возникновения проблем в сфере стратегического
управления персоналом. К таким проблемам относятся:

• появление дефицитных видов профессий и сложности с
наймом необходимых сотрудников;

• рост цен на услуги образовательных и консультационных
учреждений;

• переход на новые виды деятельности, достаточно быстрая
смена технологий оказания услуг, необходимость увольнения по
этим причинам части персонала;


