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Постанова проблеми. Непропорційне перестрахування в су-
часній міжнародній і вітчизняній страховій практиці грає важли-
ву роль, посідає разом з пропорційним покриттям належне, гідне
місце в диверсифікації ризиків, тобто розподілі середніх і круп-
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них ризиків у просторі та часі, а також у забезпеченні фінансової
стійкості страхових компаній через покриття надлишкової відпо-
відальності страховика. Крім цього, у міжнародних і вітчизняних
перестрахових послугах приблизно п’яту частину займає пере-
страхування на непропорційній основі.

Управління якістю непропорційного перестрахування стосу-
ється з точки зору інституціональної теорії трьох складових: яко-
сті перестрахового продукту чи послуги на непропорційній осно-
ві (сервісу цеденту), якості менеджменту операцій з непропор-
ційного перестрахування, якості поточного етапу життєвого цик-
лу вітчизняного чи міжнародного ринку перестрахування, зокре-
ма і на непропорційній основі.

Вітчизняна страхова практика страхування, перестрахування,
в тому числі на непропорційній основі свідчить, що зараз на етапі
становлення та формування ринку перестрахування менеджмент
страховиків, перестраховиків або взагалі не приділяє, або недо-
статньо приділяє уваги до питань управління якості непропор-
ційного перестрахування.

Як наслідок, виникають колізійні, спірні ситуації між цеден-
том і цесіонарієм, які іноді вимушені їх вирішувати за допомогою
суду, через необґрунтовані відмови у виплатах перестраховика
страждає страховик і страхувальник, посилюється недовіра з бо-
ку клієнтів до страховиків і перестраховиків що призводить, чи
може призвести до тимчасової або тривалої кризи або до банк-
рутства страхової компанії. Ця ризикова ситуація ускладнюється
ще повільними темпами отримання та адаптації до наших умов
міжнародного досвіду практики управління якістю непропорцій-
ного перестрахування. Подібна неефективність управління обу-
мовлена існуючими нашими соціо-культурними діловими звича-
ями, традиціями перестрахових відносин, а також індивіду-
альними особливостями та підходами до перестрахового захисту
кожного страховика.

Незадовільний стан в Україні в управлінні якістю непропо-
рційного перестрахування вимагає комплексного дослідження
та виокремлення низки зовнішніх і внутрішніх чинників, що
впливають на ефективність цього управління, системний ана-
ліз яких дозволить розробити практичні рекомендації щодо
шляхів удосконалення як відповідної системи управління яко-
сті, відповідних бізнес-процесів, так законодавчого та соціаль-
ного регулювання управління якості непропорційного пере-
страхування, як вагомого фактору успіху перемоги у конку-
рентній боротьбі.
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Аналіз останніх джерел і публікацій. Дослідженню проблем
перестрахуванню, у тому числі на непропорційній основі присвя-
чено низка наукових праць західних і вітчизняних учених. Серед
них можна виділити таких, як: Д. Бланд, К. Пфайфер, П. Газер-
вол, Р. Картер, Р. Кирн, В. Шахов, А. Артамонов, А. Ніколаев,
К. Турбіна, С. Осадець, О. Гаманкова, Т. Татаріна, Д. Маруженко
та ін. Проте, дослідженням певних аспектів управління якості не-
пропорційного перестрахування цими науковцями не було приді-
лено достатньої уваги.

Постановка завдання. Метою дослідження виокремлення
внутрішніх і зовнішніх чинників впливу на ефективність управ-
ління якістю непропорційним перестрахування та розробка прак-
тичних рекомендацій щодо його покращення.

Виклад основного матеріалу дослідження. Управління якіс-
тю в сьогоденні вітчизняної страхової практики істотно відрізня-
ється від західних стандартів якості. У зарубіжних страхових, пе-
рестрахових компаніях запровадження стандартів якості на-
приклад ІSО-9001/2000 це вимога ефективного і жорстокого,
конкурентного ринку.

В Україні, останнім часом, у певних сегментах страхового рин-
ку (автострахування, медичне, туристичне страхування) спостері-
гаємо загострення конкурентної боротьби, що проявилось у дем-
пінгових війнах, з одного боку, а з іншого — спонукало ряд стра-
ховиків (СК «АСКА», СК «Нова», СК «Брокбізнес», СК «Альфа
Страхування»), розробити і впровадити в себе систему менедж-
менту якості пройти сертифікацію ІSО-9001/2000.

Разом з тим, існування у зазначених страхових компаній від-
повідного сертифікату не гарантує, на жаль, ефективного функ-
ціонування системи менеджменту якості, завдяки тому, що не
стало автоматичним чином домінуючою ідеологією, а більшість
менеджменту і персоналу залишились байдужими до бізнес-
процесів постійного вдосконалення якості, через те, що не розу-
міють її цінності для себе і фінансових інтересів компанії.

Більшість вітчизняних страхових компаній залишаються бай-
дужими до проблем якості, завдяки власній орієнтованості не на
потреби клієнта, та надання йому якісного сервісу, а на залучення
нових страхувальників, шляхом пропозиції демпінгових страхо-
вих тарифів, виходячи з двох намірів, перший це вижити на стра-
ховому ринку, і другий — фінансова мотивація залежно від ре-
зультату отримати зарплатню і премію за перевиконання плану
по збору страхових платежів. Нехтування стратегічною фінансо-
вою безпекою разом з демпінговою політикою та неякісним сер-
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вісом і хронічними не виплатами страхових відшкодувань при-
звело до банкрутств кількох страховиків (СК «Вексель», СК «Ін-
вест-сервіс», СК «Страхові традиції») [1, c. 124].

Іншими макроекономічними чинниками, що стали на заваді
впровадження системи менеджменту якості у вітчизняних
страховиків, — поділ страхового ринку на класичний, оптимі-
заційний. Останньому сегменту страхового ринку якість як пе-
вна цінність, та управління нею, потрібна тільки в одному ас-
пекті, це у довготривалій підтримці добрих відносин керів-
ництва страховика з власником [2, c. 158]. Що стосується кла-
сичного страхового ринку, по добровільних видах страхування
спостерігається жорстка конкуренція між страховими агента-
ми, боротьба за клієнта, яка на сьогодні переважно здійсню-
ється замість площині надання якісного сервісу, пропозиції
меншої ціни.

Міжнародний макроекономічний чинник має місце, коли захід-
ні перестраховики пропонують якісне непропорційне облігаторне
і факультативне покриття і намагаються зацікавити цедента у
якіснішому андерайтингу, якісному сервісі укладання, виконання
угод, врегулюванні збитків, якісній і прозорій політиці перестра-
хування, довготривалості перестрахових відносин і поступовими
знижками в разі дотримання вимог щодо кількісних і якісних по-
казників страхової і перестрахової діяльності [3, c. 87].

Російські перестрахові компанії вносять свій вагомий вклад, у
тому числі у відносинах із вітчизняними цедентами, завдяки со-
ціальному регулюванню питань управління якості через механізм
саморегулівної організації, яка достеменно знає усі проблеми, як
ринку в цілому, так і в певних сегментах, і має право ініціювати
законотворче унормування, а також створення усім зрозумілих
етичних правил перестрахових відносин, які зафіксовані в хартії
ділової етики перестраховиків [4, c. 30].

Професійні об’єднання суб’єктів страхового ринку, такі як Ліга
страхових організацій України, Українська федерація убезпечення,
Асоціація страхового бізнесу України, вивчили досвід західних
країн і лобіюють внесення змін до закону України про «Страху-
вання» про єдину саморегулівну організацію професійних учасни-
ків страхового ринку. Одним із призначень такої організації буде
розробка і впровадження систем менеджменту якості та корпора-
тивної соціальної відповідальності страхового бізнесу.

Іншим важливим спонукаючим чинником для запровадження
та подальшого розвитку системи менеджменту якості в перестра-
хуванні, стало спрямування низки вітчизняних суб’єктів пере-
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страхування на надання експортних перестрахових послуг (зок-
рема на непропорційній основі) цедентам нерезидентам, які звик-
ли до якісного сервісу, швидких, оперативних котирувань ризи-
ків, внесення депозитів гарантій сплати, як наприклад в аваріях
морського страхування, повного і своєчасного врегулювання зби-
тків [5, c. 19].

Один із лідерів цього сегменту перестрахового ринку Страхо-
ва компанія «Лемма» працює як на високонкурентних ринках Пі-
внічної Америки, Західної Європи з високими вимогами до вико-
ристання стандартів якості менеджменту та сервісу, так і на
розвиваючих ринках країн Африки, Близького Сходу, Азії, Ла-
тинської Америки. При цьому, страховик слугує провайдером
трансляції та передачі цедентам з розвиваючих країн досвіду та
практики менеджменту якості перестрахових послуг, зокрема на
непропорційній основі, отриманого від роботи з цедентами роз-
винутих країн.

Теоретико-методологічні засади менеджменту якості розвину-
тих країн заходу, як уже зазначалось, розповсюджуються і про-
довжують впливати і на нашу перестрахувальну практику вста-
новлення довірчих відносин між цедентом і цесіонарієм з метою
покращення якості сервісу. Так, наприклад, Європейський Союз
прийняв документ «Глобальна концепція законодавчого забезпе-
чення якості товарів та послуг на європейському ринку». Ця кон-
цепція буде впроваджуватися 3-ма шляхами:

• системи менеджменту якості у виробника, постачальника
послуг;

• перевірку продуктів, послуг у дослідницьких лабораторіях,
інститутах;

• єдину оцінку відповідності якості (сертифікацію).
Міжнародні стандарти якості страхування охоплюють велику

кількість критеріїв. До них можна віднести: правила та умови
страхування, методики розрахунку страхових тарифів, оцінки
платоспроможності та фінансової стабільності, кваліфікація пер-
соналу та організаційно-управлінської структури страхових ком-
паній.

Існує ряд методів, які дозволяють здійснити «стандартиза-
цію». До таких можна віднести економічний, соціальний і кому-
нікативний метод.

1) Економічний метод. Можна реалізувати в наступних на-
прямках:

• надання інформації про страхову компанію, перестрахові
послуги та їх якість. Це дозволяє перестрахувальникам правиль-
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но оцінити і вибрати найкращий перестраховий продукт, а інвес-
торам оптимально і з найменшим ризиком розмістити свої капі-
тали на страховому ринку;

• підвищення ефективності роботи персоналу;
• зниження собівартості перестрахових послуг;
• оптимізація управління бізнес-процесами страхової компанії;
• підвищення рівня конкурентоспроможності страхової ком-

панії.
2) Соціальна функція. Вона спрямована на дотримання вимог

охорони здоров’я, санітарії та гігієни, забезпечує охорону навко-
лишнього середовища і безпеки людей під час виробництва, обі-
гу, використання та утилізації продукції. Соціальна функція ста-
ндартизації відіграє особливо важливе значення, оскільки вона
захищає основні права громадян, впроваджує стандарти соціаль-
ної корпоративної відповідальності, яка підтримує ділову репу-
тацію перестраховика.

3) Комунікативна функція. Передбачає створення бази для
об’єктивізації різних видів людського сприйняття інформації, а
також затвердження термінів і визначень, класифікаторів, забез-
печення необхідного зв’язку з міжнародно визнаними нормами і
правилами. У перестрахуванні комунікативна функція передба-
чає, наприклад приєднання до певних хартій перестраховиків, які
сповідують певні принципи взаємодії у перестрахувальній діяль-
ності [7, c. 4].

Головний внутрішній чинник страховика, перестраховика,
що спонукають до застосування ефективного управління якіс-
тю перестрахових послуг на непропорційній основі, це корпо-
ративна культура власника, топ-менеджменту, персоналу. Кор-
поративна культура страховика, перестраховика має своїм
джерелом волю власника та намагання власника, для яких він
створив цю страхову компанію, яке визначає її призначення.
Так, призначення кептивної страхової компанії страхувати, пе-
рестраховувати клієнтів, що входять до його фінансово-про-
мислової групи. Призначення класичної страхової компанії за-
доволення потреб та очікувань страхувальника з одночасним
задоволенням інтересів власника, менеджменту персоналу,
держави, суспільства та постійним зростанням корпоративної
культури, яка відіграє роль життєздатної сили страхової ком-
панії.

Другий ,який не можливий без головного чинника, тісно
пов’язаний з ним, не менш вагомий і відповідальний по впливу
на менеджмент якості непропорційного перестрахування — це
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техніко-економічний чинник. Техніко-економічний чинник пе-
редбачає запровадження процесу постійного покращення якості
управління страхової компанії, тобто реінжинірингу.

Таблиця 1
ПОРІВНЯННЯ ЯКОСТЕЙ ТРАДИЦІЙНОЇ

ТА РЕІНЖИНІРИНГОВОЇ ПЕРЕСТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ

Критерій Традиційна
перестрахова компанія

Реінжинірингова
перестрахова компанія

Ставлення
до клієнта

Клієнт знаходиться поза
компанією, якість його
обслуговування залежить
від суб’єктивних факто-
рів

Клієнт — головна цінність,
знаходиться у середині біз-
нес-процесів обслуговуван-
ня

Стосунки між
співробітниками
в колективі

У кожного співробітника
є свої функціональні обо-
в’язки, якість виконання
яких оцінює начальник

Співробітники — єдина ко-
манда, від сукупних дій яких
залежить якість обслугову-
вання, як внутрішніх клієн-
тів, так і зовнішніх

Ставлення
до керівництва

Керівник має віддавати
розумні розпорядження
та контролювати їх ви-
конання

Керівник — тренер-гравець
у команді

Система
комунікацій

Дотримання субордина-
ції по вертикалі влади

Узгодженість дій по горизо-
нталі

Методи та стиль
управління

Авторитарний, бюрокра-
тичний, в основі якого
лежить централізація

Командний, демократичний,
поєднує централізацію та
децентралізацію

Основи організа-
ційної культури

Старанне та своєчасне
виконання завдань, по-
ставлених керівництвом,
відсутність ініціативи та
творчості, страх брати на
себе відповідальність

Ініціативність, творчість,
уміння брати на себе відпо-
відальність і вирішувати
проблеми

Джерело: Матеріали наукового семінару «Управління якістю страхових, перестра-
хових послуг в умовах глобалізації: теорія, методологія, практика [8].

Як наведено в табл. 1, традиційна та реінжинірінгова пере-
страхова компанія мають різні корпоративні культури. Тра-
диційна перестрахова компанія відрізняється від реінжинірін-
гової методами, стилями керівництва, основами організацій-
ної культури, ставленням до клієнта, системою комунікацій,
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відносинами в колективі. Традиційна перестрахова компанія
може розробляти і впроваджувати систему управління якістю,
але зробити цей процес управляння якості незворотнім, ком-
плексним і безперервним можливо лише через відповідні змі-
ни, тобто переходу до реінжинірінгової корпоративної куль-
тури страховика.

Зміни корпоративної культури і відповідно методів управлін-
ня якістю непропорційного перестрахування проходять по жит-
тєвому циклу страхової компанії. На етапі зародження новоство-
рена страхова компанія перестраховує ризики тільки за пропор-
ційним методом. Згодом, коли в компанії з’являється статистика
збитків, тарифна сітка, повноваження і досвід андерайтерів, стала
система врегулювання збитків, можна переходити на непропор-
ційне покриття.

Перестрахувальний захист на непропорційній основі за дого-
вором екседенту збитку ризиковому (катастрофічному) слугує
для убезпечення від коливань збитковості від наслідків настання
катастрофи (граду, повені) чи кілька невеликих збитків і потре-
бує добрих дружніх відносин із перестраховиком і 3—5-річної
статистики збитків з тим, щоб не переплачувати, не купляти не-
вигідне покриття, що має не бажані виключення.

Якість перестрахувальних відносин передбачає дві можли-
ві альтернативи. Перша — це дороге непропорційне покриття,
в якому при пролонгації в разі відсутності чи при наявності
незначних збитків не надається знижок, проте коли великий
збиток, проходить виплата і не підіймається із за цього тариф
при поновленні чи пролонгації покриття. Друга — це постій-
ний пошук на ринку самого вигідного варіанту непропорцій-
ного покриття, щоб ставки були по нижче, відновлень побіль-
ше, виключень із покриття поменше. Кожна страхова компа-
нія має визначити свої пріоритети щодо якості перестрахових
відносин на непропорційній основі обравши одну з цих аль-
тернатив.

Наступним впливовим внутрішнім чинником як на етапі впро-
вадження, так і в подальшому вдосконаленні системи управління
якістю непропорційного перестрахування при недостатньому рі-
вні особистої та професійної свідомості є соціальна і фінансова
мотивація менеджменту і персоналу. Постійне стимулювання че-
рез моральні і матеріальні заохочення у вигляді відзнак перед ко-
лективом, премій за якість сервісу сприяє гармонійній інтеграціє
системи управління якості в загальну систему менеджменту
страховика [9, c. 89].
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Висновки з проведеного дослідження. У статті було виокрем-
лено кілька основних зовнішніх і внутрішніх чинників, що впли-
вають на ефективність управління якістю непропорційного пере-
страхування. Основними є передача і отримання досвіду через
надання якісних непропорційних перестрахових послуг від захід-
них професійних перестраховиків вітчизняним цедентам, заро-
дження і розвиток експорту непропорційних перестрахувальних
послуг у низки вітчизняних страховиків, корпоративна культура,
що забезпечує в управлінні якості процеси постійного вдоскона-
лення непропорційного перестрахування, за допомогою відповід-
ної соціальної, фінансової мотивації менеджменту і персоналу
страховика. Врахування впливу на ефективність управління якос-
ті непропорційного перестрахування вищенаведених чинни-
ків сприятиме підвищенню поточної та стратегічної конку-
рентоспроможності вітчизняної страхової, перестрахової ком-
панії.
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