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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ СТРАХОВИХ ПРОГРАМ В ТУРИЗМІ
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У статті досліджено напрямки розвитку туристичного страхування. Обґрунтовано доцільність і 
необхідність включення додаткових послуг в туристичний страховий поліс. Оцінено ступень подорож-
чання туристичної подорожі при використанні розширеного страхового покриття. Визначено перспективи 
підвищення ефективності страхування в туристичній сфері.
Ключові слова: страхування, туризм, вартість страхового полісу, додаткові послуги туристичного 
страхування.

Постановка проблеми. Поряд з впевненим
зростанням показників виїзного туриз-

му, в Україні відмічається підвищення вимог 
до якості туристичного продукту, який про-
понується його виробниками. Страховий поліс 
є невід’ємною складовою якісного туристичного 
продукту. Розуміння важливості туристичного 
страхування є ознакою високої страхової культу-
ри туристичного оператора, страховика і самого 
туриста. При чому, всі сторони цього трикутни-
ка зацікавлені в наявності якісного туристичного 
страхування. Протягом декількох останніх років 
з’явилася достатня кількість робіт наукового ха-
рактеру, в яких досліджується стан страхового 
ринку в туризмі і розробляються рекомендації 

щодо розширення стандартного пакета турис-
тичного страхового поліса [6, с. 24].

Але, по-перше, довіра населення до діяль-
ності страхових компаній досі залишається 
вельми низькою, навіть незважаючи на підви-
щення якості надання та впровадження нових 
страхових продуктів. По-друге, споживачі ту-
ристичного продукту і, відповідно, потенціальні 
покупці туристичного страхового полісу у своїй 
більшості не є постійними читачами відповідної 
наукової літератури. Тому саме перед турис-
тичними операторами і агентами, які безпосе-
редньо спілкуються із споживачами туристич-
них послуг, стоїть задача просування нових 
страхових програм.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. До-
слідженню особливостей додаткових видів стра-
хування туристів присвячені праці таких авто-
рів як: А. В. Бодня, Н. О. Ботвіна, О. М. Грабчук, 
В. М. Зайцева, М. А. Іванченко, Н. В. Михайлова, 
В. В. Карцева, О. Б. Пономарьова, Н. В. Рібун та ін. 
Зокрема, в роботі Н. О. Ботвіної [3] відмічається, 
що правильно розрахована тарифна ставка за-
безпечує рівновагу доходів і витрат страхової 
компанії та є необтяжливою для туриста. Якщо 
в ланцюжку взаємовідносин туриста і страхо-
вої компанії присутнє туристичне підприєм-
ство, його дохід і репутація суттєво залежить 
від якості страхових послуг. Загальні пробле-
ми туристичного страхового ринку України, до 
розв’язання яких мають бути залучені державні 
органи, банки, Ліга страхових організацій Украї-
ни розглядаються в роботі В. М. Зайцевої [5]. Не-
минучість змін в загальній системі страхування 
і необхідність її вдосконалення підкреслюється 
практично всіма авторами. Але тема залишаєть-
ся відкритою і потребує подальшого дослідження 
і розробки практичних рекомендацій.

Метою дослідження є аналіз сучасного ста-
ну туристичного страхування в Україні, обґрун-
тування доцільності використання нових видів 
страхування туристів з точки зору оцінки вар-
тості страхового полісу.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Страхування в туризмі – система взаємозв’язків 
між страховою компанією і туристом по забез-
печенню захисту життя, здоров’я та майнових 
інтересів громадян під час туристичної подоро-
жі. Страхові компанії забезпечують комплексний 
особистий і майновий страховий захист туристів 
під час подорожей за кордон та в межах України. 
Основні складові вартості страхового поліса – це: 
тривалість поїздки, територія дії поліса, набір 
ризиків і розмір страхової суми, вік застрахо-
ваної особи, ступень активності туриста під час 
подорожі [2, с. 815].

Комплексні програми страхування включа-
ють в себе обов’язкові для подорожуючих види 
страхування, відповідно до Закону України «Про 
туризм» [1], а також інші види страхування, на 

вибір споживачів туристичних послуг з метою 
уникнення додаткових витрат і фінансових збит-
ків у непередбачених ситуаціях під час турис-
тичних подорожей (рис. 1).

Отож, туристичне страхування пропонує ши-
рокий спектр послуг, необхідних для успішного 
функціонування індустрії туризму. Страхування 
туристів та туристичних організацій можна по-
ділити на особисте страхування туристів, май-
нове страхування туристів та страхування від-
повідальності туристичних організацій [3, с. 221]. 
Особисте страхування в туризмі має відповідну 
специфіку. Основними страховими випадками 
особистого страхування, на випадок якого турист 
придбає страховий поліс, є нещасний випадок, 
страхування від хвороби під час подорожі та на 
випадок смерті чи загибелі.

Страхові компанії зазвичай пропонують 
обов’язкові стандартні програми страхування ту-
ристів. Туристичні оператори, що співпрацюють 
з певними страховими компаніями, теж включа-
ють в свій туристичний пакет стандартну стра-
ховку, отримуючи свій відсоток за реалізацію. 
Турист, що купує стандартний страховий поліс, 
вартість якого досить низька в Україні, не за-
мислюється про наповненість придбаного ним 
продукту. На даний час саме так склались вза-
ємовідносини сторін, що приймають безпосередню 
участь у туристичному страхуванні. Але нові часи 
вимагають від всіх учасників туристичного стра-
хового ринку розуміння того, що вміст стандарт-
ного полісу не є достатнім. Дійсно, страхові компа-
нії, які активно працюють в туризмі, розробляють 
і надають можливість включення в поліс додат-
кових ризиків або умов. Крім того, поширюються 
варіанти комплексних пропозиції від страховиків 
[5, с. 335]. Програми, які пропонуються різними 
страховими компаніями, не мають єдиної класи-
фікації [9]. Крім звичних страхових програм (А, В, 
С, D) різними страховими компаніями використо-
вуються найрізноманітніші назви для пропонова-
них страхових продуктів (Classic, Gold, Platinum, 
Travel, Multitravel, Lite, Optimal, Sport, Driver, 
Agelimited, Visa, Snow Polic, Standart, Business, 
Elite, Student і т.і.). Відсутність однаковості в про-

понованих туристам страхо-
вих продуктах різних ком-
паній ускладнює їх аналіз 
та вибір.

Варто відзначити, що 
у зв’язку зі зміною порядку 
перетину кордону розвиток 
додаткових послуг у сфері 
страхування туризму змі-
нився. Безвізовий режим, 
який набув чинності з черв-
ня 2017 року, надає укра-
їнцям можливість подоро-
жувати по Європі без віз 
на термін не більше 90 днів. 
Тому витрати українців на 
консульські збори і послу-
ги візових центрів скороти-
лись. Одночасно зріс попит 
на транспортні послуги, а 
це – Страхування Зеле-
на Карта в напрямку Єв-
ропи [8]. Слід нагадати, що 

Види страхування, поширені на ринку надання туристичних послуг

Обов’язкове Добровільне 

-Страхування від 
нещасних випадків;
-Медичне 
страхування;
-Страхування 
цивільної 
відповідальності 
власників 
транспортних 
засобів.

- Майнове страхування;
- Страхування цивільної відповідальності за збитки, заподіяні 
майну інших осіб;
- Комплексне страхування ділових подорожей;
- Страхування відповідальності агентств з продажу 
авіаційних пасажирських перевезень;
- Страхування відповідальності туроператора;
- Страхування банківських гарантій;
- Страхування на випадок затримки транспорту;
- Страхування від ненадання або неповного надання 
туристичних послуг;
- Страхування на випадок неможливості здійснити подорож з 
поважних причин;
- Страхування на випадок передчасного повернення до місця 
постійного проживання.

Рис. 1. Види страхування, поширені на ринку надання туристичних послуг 
(згруповано автором на основі [4, с. 3])
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в Україні туристичне страхування не виділяється 
в окремий вид. Але аналітики відомого журналу 
«Insurance TOP» при формуванні рейтингу стра-
хових компаній напрямок «туризм» розглядають 
як один з головних [8]. Які ж компанії найбільш 
активно працюють в туристичному страхуванні?

У табл. 1 наведено рейтинг страхових компа-
ній по добровільному страхуванню туристів за 
1 півріччя 2017 року.

Таблиця 1
Рейтинг страхових компаній по добровільному 
страхуванню туристів за 1 півріччя 2017 року 

(згруповано за даними [8])

№ Страхові ком-
панії

Премії, 
тис. грн.

Виплати, 
тис. грн.

Рівень 
виплат, %

1 ERV 49 279 18 985 38,53
2 VUSO 48 569 11 496 23,67
3 PZU Україна 48 495 17 990 37,10
5 ТАС СГ 21 508 4 746 22,07

6 УКРФІН-
СТРАХ 20 021 13 404 66,95

7 Провідна 16 305 5 794 35,54
8 ПЕРША 12 470 5 862 47,01
9 КНЯЖА 12 278 4 734 38,55

10 АХА Страху-
вання 11 594 6 946 59,91

11 Універсальна 11 216 1 908 17,01

Так, упродовж першого півріччя 2017 року лі-
дером у рейтингу страхових компаній по добро-
вільному страхуванню туристів являється страхова 
компанія ERV (страхові премії по цьому виду стра-
хування склали 49279 тис. грн., страхові виплати 
становили 18985 тис. грн., а рівень виплат становив 
38,53%). За підсумками 2014–2016 років перше місце 
у наведеному списку займала компанія PZU, хоча 
показники перших трьох лідерів близькі один до 
одного і набагато випереджають показники компа-
ній, наступних за ними. Слід відмітити, що протя-
гом останніх трьох років спостерігається зростання 
середнього рівня виплат за добровільним медичним 
страхуванням туристів. Серед компаній, що аналі-
зуються, найвищий рівень виплат демонструвала 
компанія ERV(40,9% в 2016р і 38,53% в першому 
півріччі 2017р.). Темпи зростання цього показника 
найвищі в PZU (середній ланцюговий приріст за 
останні три роки складає 5,4%).

Відомо, що вартість туристичного поліса за-
лежить від країни подорожі, тривалості поїздки 
і розміру страхової суми. Страхові виплати здій-
снюються у відповідності до розмірів встановле-
них конкретною країною лімітів: страховий ліміт 
для Туреччини, Єгипту – 15 тис. дол. США, для 
США, Канади, Китаю, Японії, Австралії – 50 тис. 
дол. США. Страхове покриття за договором ту-
ристичного страхування для країн Європи скла-
дає 30 тис. євро. Мінімальна ціна полісу при від-
відуванні Євросоюзу протягом тижня становить 
5–6 євро, річне перебування в регіоні обходиться 
страхувальникові в 160–200 євро [8]. Найдешев-
ші поліси страхування – для масових туристич-
них напрямків: Туреччина, Єгипет, Болгарія. Як 
вже зазначалося, зазвичай такі поліси покри-
вають вартість швидкої допомоги, термінового 
амбулаторного та стаціонарного лікування, не-
відкладних хірургічних операцій, медикаментів, 
евакуацію застрахованого.

У табл. 2 представлено спробу оцінити сту-
пень подорожчання страхового полісу від вклю-
чення до пакету додаткових пропозицій. Як вже 
було відмічено, зробити це можна тільки при-
близно, бо відсутня однаковість в назві турис-
тичних страхових пакетів, які пропонуються 
різними компаніями і, відповідно, дещо відрізня-
ється наповненість цих програм.

Але, дані таблиці надають уявлення як про 
ступінь зростання ціни самого страхового пакету, 
так і в порівнянні з вартістю путівки, яку купує 
турист. Для порівняння в таблицю були включе-
ні стандартні і туристичні пакети з максимально 
можливим страховим покриттям чотирьох ком-
паній. Відповідно, складено перелік додаткових 
страхових послуг. На перший погляд при вклю-
ченні в страховий пакет додаткових послуг дійсно 
відбувається істотне подорожчання страховки (від 
18.5% в ERV до 62,7 в AXA). Але, якщо звернути 
увагу на те, що вартість путівки на цей період, 
наприклад, до Італії складає біля 22000 тис. грн, 
загальні витрати туриста, який поміняв в компанії 
PZU стандартну страховку на «Еліт», збільшать-
ся на 143 грн., що складе всього 0,65% зростання. 
В компанії VUSO відбудеться збільшення вартості 
страховки на 202 грн, що складає біля 1% загаль-
ного подорожчання подорожі. Здається корисним 
нагадати ціни на деякі послуги, які можуть зна-
добитися туристу в Італії: юридична консульта-

Таблиця 2
Подорожчання туристичної страховки від включення додаткових послуг (листопад 2017 р., 

10 днів, Європа, за даними офіційних сайтів)

Страхові 
компанії

Вартість 
стандартної 
страховки, 

грн.

Додаткові страхові пропозиції Відсоткове подорож-
чання страховки у 

зв’язку із включенням 
додаткових опцій, %

Вид додаткових послуг Сума, грн.

ERV 311,93
– надзвичайне подовження перебу-
вання
– дострокове повернення
– відшкодування при затримці авіа-
рейсу
– надзвичайний приїзд третьої особи
– юридична допомога
– виплата при втраті особистих до-
кументів
– організація доставки до місця при-
значення при поломці авто
– страхування затримки або втрати
багажу

Пакет «розширене 
покриття»

369,63
18,5

VUSO 413,66 «Пакет XXL»
615,66 48,83

PZU 
Україна 373,00 Пакет «Еліт»

516,00 38,34

АХА 
Страху-
вання

283,90
Пакет «Преміаль-

ний»
461,92

62,71
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ція – від 100 євро, видалення зуба – біля 850 євро, 
консультація стоматолога – 250 євро.

Варто відзначити, що ціни на різні види стра-
хування туристичних послуг серед найбільш кон-
курентоспроможних страхових компаній суттєво 
не відрізняються. Тому бачиться доцільним реко-
мендувати як менеджерам туристичного бізнесу, 
які дбають про свою репутацію, так і співробітни-
кам страхових компаній надання для клієнтів до-
ступної і прозорої інформації щодо вмісту розши-
реного страхового пакету, його переваг і вартості. 
Клієнту повинно стати зрозумілим, що набагато 
дешевше купити додаткові страхові послуги, чим 
платити за них під час перебування за кордоном.

Як показує практика, ті, хто хоча б один раз 
зіткнувся з подібними проблемами в поїздці, 
в подальшому, виїжджаючи за кордон, завжди 
купують страховку. При цьому крім стандарт-
ної медичної страховки можна убезпечити себе 
і в разі інших непередбачених обставин [5, с. 337].

Зважаючи на поширення страхування в га-
лузі туризму, можна прогнозувати підвищення 
ролі інших страхових продуктів, які стосують-
ся захисту від майнових та фінансових ризиків, 
які виникають в українського туриста при виїзді 
за кордон. Страхування туризму відіграє значну 
роль для покупців та продавців туристичних по-
слуг, оскільки воно забезпечує нормальне функ-
ціонування суб’єктів туристичного ринку, сприяє 
вирівнюванню фінансових витрат та регулюван-
ню грошового обороту в країні.

Висновки. Отже, для підвищення рівня без-
пеки туриста, поширення привабливості особис-
того страхування та удосконалення туристичного 
продукту всім учасникам організації туристичної 
подорожі доцільно було б розширювати діапазон 
страхових послуг. Активна, прозора і доступна 
позиція всіх зацікавлених сторін є необхідною 
умовою успішного розвитку туристичного бізне-
су в країні.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ 
СТРАХОВЫХ ПРОГРАММ В ТУРИЗМЕ

Аннотация
В статье исследованы направления развития туристического страхования. Обоснована целесообраз-
ность и необходимость включения дополнительных услуг в туристический страховой полис. Оценена 
степень подорожания туристической поездки при использовании расширенного страхового покрытия. 
Определены перспективы повышения эффективности страхования в туристической сфере.
Ключевые слова: страхование, туризм, стоимость страхового полиса, дополнительные услуги туристи-
ческого страхования.
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MODERN FORMATION TRENDS OF INSURANCE PROGRAMS IN TOURISM

Summary
In the article the peculiarities of tourism insurance development are analyzed. The necessity to add 
supplementary services in the tourist insurance policy are explained. The level of trip price increase with 
the use of extended insurance coverage is estimated. The perspectives of the insurance efficiency rise in 
the tourism sector are determined.
Keywords: insurance, tourism, cost of insurance policy, additional services of travel insurance.


