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сти в порядок налогообложения страховых взносов для страхова-
телей, у которых они не всегда относятся на затраты, учитывае-
мые для налогообложения прибыли [2].

В целом финансовое регулирование деятельности белорусских
страховщиков в настоящее время является достаточно жестким,
повсеместная либерализация законодательства коснулась этой
сферы незначительно. С 2013 года планируется переход страхо-
вщиков на бухгалтерский учет по принципам МСФО, в связи с
которым изменения действующего порядка финансового регули-
рования станут необходимыми.
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Непропорційне перестрахування відносно нове і не дуже роз-
галужене в вітчизняній практиці перестрахувальне покриття ри-
зиків страхових компаній, але вже завоювало прихильність з боку
фахівців з якісним відношенням до страхової справи.
Непропорційне перестрахування — вид перестрахування, що

передбачає настання відповідальності перестраховика, якщо пе-
ревищено обумовлений розмір збитку або збитковості. Тобто,
страховик (цедент, перестрахувальник) повністю відшкодовує всі
збитки, що не перевищують розмір його пріоритету; перестрахо-
вик відшкодовує тільки ту частину збитку, що перевищує пріори-
тет страховика.

Непропорційне перестрахування має свої переваги та недоліки
відносно пропорційного покриття, урівноважити які можна за умов
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постійного вдосконалення управління його якістю, що включає в
себе релевантний вибір певного метода покриття ризиків, типу до-
говору, його укладання та бездоганного виконання, а також доско-
налого державного і соціального правового регулювання. Якісний
вибір непропорційного покриття передбачає думку кваліфікованих
андерайтерів щодо його доцільності. Крім того, актуарії які роблять
іноді актуарний аналіз портфелю чи окремого великого ризику теж
дають певні розрахунки та рекомендації щодо доцільного застосу-
вання непропорційного покриття [1].

Якісне виконання договорів на базі ексцеденту збитку та екс-
цеденту збитковості потребує зазвичай фахової освіти, значного
релевантного досвіду роботи та постійного власного професійно-
го вдосконалення, а також дотримання міжнародно визнаних
принципів перестрахування, таких як наприклад принцип добро-
совісності та найвищої довіри й інших традицій і звичаїв ділово-
го обороту. Не останню роль грає в забезпеченні якості державне
і соціальне правове регулювання, яке в нашій країні тільки наби-
рає обертів.

На відміну від України, у високорозвинених країнах діють
спеціальні стандарти та директиви по регулюванню та контролю
надання перестрахових послуг, зокрема:

• Директива 2005/68/ЄС «Про ведення перестрахувальної діяль-
ності і про внесення змін до директиви 73/239/ЄЕС, 92/49/ЄЕС,
98/78/ЄС та 2002/83/ЄС». Ця директива встановлює рамки регулю-
вання діяльності з перестрахування на території країн — учасниць
Європейського Союзу та Європейського економічного простору;

• Директива 64/225/ЄЕС «Про усунення обмежень свободи
установи та вільного переміщення послуг в області перестраху-
вання і ретроцесії». Директива говорить про те, що країни-члени
ЄС повинні скасувати будь-які обмеження на свободу установи і
надання послуг щодо перестрахування та ретроцесії;

• Контрольний стандарт IAIS № 8: «Здійснення нагляду за пе-
рестраховиками». Ці принципи нагляду за перестраховиками сфор-
мували загальний (єдиний) підхід до питання регулювання пере-
страхування;

• Контрольний стандарт IAIS № 7: «Використання механізмів
перестрахування». Цей стандарт допомагає інспекторам керува-
тися необхідними орієнтирами при оцінці використання страхо-
виками механізмів перестрахування;

• Стандарти ISO тощо [2].
До того ж, за кордоном майже у кожній більш-менш розвину-

тій країні існують організації по контролю за якістю, у тому числі
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і стосовно договорів перестрахування. Наприклад, American
Society for Quality; Greece — Hellenic Management Association;
National Quality Institute, Canada; Pakistan Institute of Quality
Control; Quality Circle Forum of India і т. д. [3].

Проте, звичайно цього всього не достатньо. На нашу думку,
основними шляхами підвищення менеджменту якості перестра-
хових послуг в Україні мають бути:

1. Створення нормативно-правової бази окремо для пере-
страхувальної галузі, адже, я вважаю, що перестрахова діяльність
є трохи іншим різновидом бізнесу ніж страхування, а отже і по-
требує відокремленого законодавства.

2. Запровадження ліцензування на ведення перестрахової
діяльності, адже ліцензія надається за умови виконання ліцензій-
них умов, серед яких мають бути встановлені і вимоги щодо ме-
неджменту якості договорів перестрахування.

3. Кожна страхова/перестрахова компанія повинна створюва-
ти команду професіоналів і слідкувати за постійним підвищен-
ням кваліфікації свого персоналу. Це є чи не найважливішою
умовою у підвищенні якості договорів перестрахування.

4. Підвищення якості андеррайтингу — це також надзви-
чайно важливий аспект у питанні якості договорів перестраху-
вання. Саме андеррайтер займається складанням, перевіркою і ві-
зуванням договорів перестрахування.

5. Вдосконалення бізнес-процесів у перестрахуванні, зокре-
ма механізмів укладення договорів перестрахування, зменшення
часу на акцептування договорів і тому подібне.

6. Бенчмаркінг, тобто визначення, розуміння та адаптація на-
явних прикладів ефективного функціонування компанії з ціллю
покращення власної роботи. Партнера по бенчмаркінгу краще
обирати серед провідних закордонних перестраховиків.

Виходячи з вищенаведеного, можна зробити висновок, що для
подальшого розвитку непропорційного перестрахування такий
управлінський інструмент як менеджмент якості є конче необхід-
ним, про що свідчить міжнародна практика перестрахування.
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