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Вступ 

Туристичне страхування на сьогоднішній день користується попитом, адже 

за останній рік спостерігається тенденція збільшення кількості громадян, які  

подорожунють, виїжджаюнчи за кордон. Причина такого росту у сфері туризму в 

першу чергу пов’язана із зміною способу життя вітчизнянних громадян, значним 

збільшеннням кількостні закордоннних поїздок і прийняттням безвізовного режиму. 

На тлі загальнонго згортанння ринків фінансовних послуг аналіз сучасних 

тенденцінй та виявленння причин специфічнної динаміки страхуванння у сфері 

туризму набуває особливонї актуальнності. 

Теоретичні та прикладнні аспекти функціоннування страховонго ринку та 

організанції туристичнної діяльноснті відображнено у роботах вітчизнянних і 

зарубіжнних досліднинків, серед яких: В. Д. Базилевинч, Н. М. Внукова,                    

О. О. Гаманковна, О. А. Гвозденкно, О. М. Грабчук, О. М. Залєтов,                             

В. М. Згоняйко, О. В. Козьменкно, С. Н. Козьменкно, А. В. Кошляк, Г. В. Кравчук, 

О. В. Кузьменкно, Д. А. Кучин, Л Н. І. Машина, М. В. Мних, Л. В. Нечипорунк,      

С. С. Осадець, О. О. Охріменкно, С. В. Сокол, В. В. Тринчук, Л. П. Шматько,            

Т. А. Федорова та інших. Однак на сьогодні актуальнним залишаєтнься питання 

щодо конкретинзації видів страховинх послуг у туристичнній діяльноснті, розробки 

механізмну їх надання, формуваннням засад щодо визначенння тарифу на послуги 

страхуванння туристичнної діяльноснті, визначенння нових тенденцінй та 

перспектнивних напрямів розвитку вітчизня нного ринку туристичнних страховинх 

послуг,  що зумовлює актуальнність даного дослідженння, підкреслнює його 

теоретичнну і практичнну значиміснть. 

Об’єктом дослідженння є економічнні відносинни між страховинками, 

страхуванльниками, асистанс – компаніянми, банками та органами державно нї 

влади, що виникаютнь у процесі страхуванння послуг, пов’язаних із страховоню 

діяльніснтю.  

Предметом дослідженння є теоретичнні аспекти, науково-методичні засади 

та практичнні рекоменднації щодо розвитку сфери страхуванння послуг, 

пов’язаних з туристичнною діяльніснтю.  
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ СТРАХУВАнННЯ 

ПОСЛУГ У ТУРИСТИЧнНІЙ ДІЯЛЬНОСнТІ  

1.1. Теоретичнні та практичнні засади здійсненння туристичнної діяльноснті 

Туристична галузь є однією з найбільш перспектнивних у світовій 

економіцні, адже забезпечнує суттєве зростанння доходної частини бюджету 

країни, сприяє збільшеннню валютних надходженнь, активізунє інвестицнійну 

діяльніснть, впливає на створенння нових робочих місць, а також забезпечнує 

культурнне та історичнне відтворенння суспільснтва.  

Паралельно з цим, зазначимно, що туристичнна діяльніснть не може існувати 

самостійнно, так як об’єднує у собі різні сфери діяльноснті, а саме організанторів 

туризму, перевізнників, готелі й інші підприємнства системи розміщенння 

туристів, підприємнства громадсьнкого харчуванння, заклади системи розваг, 

суб’єктів банківсьнкої сфери і страховонго бізнесу тощо.  

Враховуючи норми вітчизнянного законоданвства важливо зазначитни, що 

згідно статті 1 Закону України «Про туризм» поняття туризму визначаєнться як 

«…тимчасовий виїзд особи з місця проживанння в оздоровчних, пізнавалньних, 

професійнно-ділових чи інших цілях без здійсненння оплачуванної діяльноснті в 

місці, куди особа від’їжджає» [19]. Тому ряд вчених, які під туризмом 

розгляданють діяльніснть з обслуговнування туристів, ототожнюнють досліджунване 

поняття з туристичнною діяльніснтю. Тобто, на основі представнлених визначеннь 

справедлниво зауважитни, що туризм характернизується двома основнимни 

ознаками: 1) виїзд із основногно місця перебуванння; 2) у будь-яких цілях, окрім 

діяльноснті, що передбачнає отриманння доходу із джерел місця перебуванння.  

Законодавчо визначенно різновидни туризму залежно від категорінй осіб, які 

здійснююнть туристичнні подорожі, їх цілей, об’єктів, що використновуються або 

відвідуюнться, чи інших ознак, які подані на рисунку 1.1. 

Організацію подороженй туристів забезпечнує туристичнна діяльніснть. На 

сьогодніншній день не має чіткого правовогно визначенння поняття «туристична 
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діяльніснть», хоча воно досить часто використновується у законоданвстві України, 

у практичнній та науковій діяльноснті. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 Систематнизація видів туризму 

Більшість науковцінв, зокрема Л. Ю. Красавценва [13], О. О. Любіцева [14], 

О. В. Головащеннко [6] розгляданють туристичнну діяльніснть як певний вид 

діяльноснті, а саме господарнської; виробничнообслуговуючої; підприємнницької; 

турагенснької, туроперанторської та іншої, не вказуючи на обсяг повноважнень, 

покладенних на суб’єктів господарнювання.  

У рамках дослідженння під туристичнною діяльніснтю доцільно розуміти 

певний вид економічнної діяльноснті у сфері допоміжнного обслуговнування, що 

представнляє собою комплекс послуг з організанції подорожі, перевезенння та 

розміщенння туристів, а також забезпечнення їх харчуваннням, проживаннням та 

організанцією відвідувнань різноманнітних туристичнних об’єктів (рисунок 1.2). 
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Рисунок 1.2 Систематнизація підходів до визначенння сутності туристичнної 

діяльноснті 

Як будь-який вид господарнської діяльноснті, туристичнна діяльніснть 

спрямованна на створенння і реалізацнію продукцінї, надання послуг на платній 

основі. Туристичнна послуга – це виробнична діяльніснть підприємнств туристичнної 

індустрінї, яка задовольнняє потреби споживачнів. Поряд з цим саме пакет послуг 

Вид економічної діяльності у сфері допоміжного обслуговування, що представляє 

собою комплекс послуг з організації подорожі, перевезення та розміщення туристів, а 

також забезпечення їх харчуванням, проживанням та організацією відвідувань 
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називаютнь туристичнним продуктонм. Суттєвою різницею між туристичнним 

продуктонм і туристичнною послугою є те, що остання не існує до моменту її 

надання і може бути використнана лише у місці створенння. При цьому 

туристичнний продукт може бути придбанинй у будь-якому місці, але 

використнаний лише у місці виробницнтва туристичнних послуг. Тобто 

придбавшни туристичнну путівку, споживач отримує товар, що є лише 

можливіснтю отриманння ряду послуг.  

Туристичний продукт має як споживчу цінність, так і цінову вартість. На 

сьогодніншній день відсутні нормативнні документни, які вміщують у собі 

рекоменднації щодо обліку витрат суб’єктів туристичнної діяльноснті.  

Отже, на практиці кожен туроперантор самостійнно вирішує порядок 

визначенння собівартності тур продукту, в якій основнимни витратамни на 

створенння туристичнного продукту є:  отриманння у стороннінх організанцій 

послуг з розміщенння та проживанння туристів, перевезенння, харчуванння, 

екскурсінйне та медичне обслуговнування, страхуванння, а також ряд подібних 

витрат;  діяльніснть виробничного персоналну;  діяльніснть підроздінлів турфірми, 

що беруть участь у виробницнтві турпродункту (готелі, будинки відпочиннку, 

кемпінги, спортивнні споруди, спеціальнний туристичнний транспорнт тощо);  

діяльніснть турагенснтв як підроздінлів туроперантора;  здійсненння реклами та 

інше.  

На сьогодні туристич нна галузь має прямий та опосереднкований вплив на 

підприємнства економікни регіону, стимулює розвиток малого та середньонго 

підприємнництва, таких секторів економікни, як транспорнт, будівницнтво, 

торгівля, сільське господар нство, виробницнтво товарів широкого вжитку. 

Щорічно збільшуєнться кількістнь туристів, і тому суб’єкти туристичнної 

діяльноснті проводятнь дослідженння очікуваннь та прагнень споживачнів на ринку, 

результанти яких дають можливіснть сформуванти найбільш оптимальнний для 

туристів пакет послуг.  
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1.2. Основні принципи і положенння туристичнної діяльноснті 

Сучасний ринок страхуванння характернизується наданням широкого 

асортименнту страховинх послуг, що охоплюютнь різні галузі економікни, у тому 

числі й туристичнну галузь. Використнання принципінв страхуванння у туризмі є 

складовоню частиною при формуваннні комплекснного пакету туристичнної 

послуги, так як за своєю економічнною природою дана галузь несе за собою 

різноманнітні страхові ризики. 

Крім того, на діяльніснть суб’єктів туристичнної галузі значною мірою 

впливаютнь різноманнітні деструктнивні фактори зовнішньного середовинща, що 

зумовлює настання несприят нливих подій не тільки для туристів, а й для самого 

туроперантора чи туристичнної агенції.  

Досліджуючи питання страхуванння у туризмі, першочернгово необхіднно 

розглянунти сутність поняття «страхування послуг, пов’язаних з туристичнною 

діяльніснтю» і визначитни основних учасникі нв, відносно інтересінв яких 

здійснюєнться захист майнових інтересі нв.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.3. Принципи та завдання страхуванння послуг, пов'язаних з 

туристичнною діяльніснтю 

принципи завдання 

Страхування послуг, пов’язаних з 

туристичною діяльністю 

 вільний вибір контрагента страхових 

відносин; 

 договірність відносин між учасниками; 

 взаємна довіра між сторонами страхування; 

 еквівалентність відносин між учасниками; 

 платність наданих послуг та збитків від 

настання страхової події; 

 сумлінне додержання вимог законодавства. 

 

 відшкодування матеріальної і моральної 

шкоди застрахованим особам; 

 зменшення нещасних випадків та 

смертності туристів; 

 стимулювання здійснення превентивних 

заходів настання страхових випадків; 

 підвищення безпеки туристичної 

діяльності. 
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Таким чином, можемо визначитни, що страхуванння послуг, пов'язаних з 

туристичнної діяльноснті (СПТД) – це система цивільнонправових та фінансовно-

економічних відносин між страховинками, страхуванльниками та асистанс – 

компаніянми (за умови міжнароднного туризму), які виникаютнь під час реалізацнії 

туристичнного продукту щодо гарантув нання безпеки та захисту майнових 

інтересінв споживачнів туристичнних послуг та інфрастрнуктурних учасникінв, а 

також забезпечнення стабільнного функціоннування компаній, що здійснююнть 

туристичнну діяльніснть, у випадку настання непередбначуваних подій різного 

походженння. 

Туристична діяльніснть за своєю економічнною сутністю характер низується 

високим ступенем ризикованності. Ризики, які супроводнжують туристів та 

суб’єктів туристичнної діяльноснті можуть бути різноманнітними (рисунок 1.4).  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.4  Взаємодіня ризиків та можливих страховинх випадків у туристичнній 

індустрінї 
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З точки зору організанції страховонго захисту доцільно розмежовнувати 

основні ризики внутрішннього та зовнішньного середовинща та їх взаємозвн’язок з 

можливимни страховинми випадкамни у процесі діяльноснті суб’єктів туристичнної 

діяльноснті. 

На даний час існує дві форми страховонго обслуговнування туристів:  

 компенсанційна, при якій турист оплачує послуги, а після поверненння 

отримує кошти від страховонї компанії;  

 сервісне страхуванння (асистанс), при якому суб’єкти, що надають 

відповіднну підтримкну туристу у разі виникненння страховонго випадку 

(медичний заклад, юридична служба) зв’язується безпосернедньо зі страховоню 

компанієню. 

Асистанс являє собою перелік послуг, визначенних в межах укладенонго 

страховонго полісу, які надаютьсня у разі настання страхово нго випадку у 

грошовій чи натуральнній формі при медичномну, технічнонму чи фінансовному 

сприянню. Використновуючи асистанс, страхуванльник в праві самостійнно обрати 

програму страхуванння, яка буде відрізнянтись відповіднним наповненнням. 

Найбільш поширенинми серед страховінків є чотирирінвневі програми (рис. 1.5). 
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Рисунок 1.5 Асистансн-програми у туризмі 

Так, на даний момент діє три основних канали реалізацнії страховинх 

полісів у туризмі: через туристичнні фірми (туроператора чи турагентна), через 

банківсьнку мережу та безпосернедньо страховоню компанієню. Продаж страховинх 

полісів через туристичнну фірму здійснюєнться на основі агентськної угоди 

укладенонї між страховинком і самою туристичнною фірмою.  

У результанті страхова компанія втрачає можливіснть пропозицнії інших 

страховинх продуктінв, які будуть доцільнинми у туристичнній подорожі та й сам 

клієнт обмеженинй у виборі пакету страхуванння. Страхуванння послуг, 

пов’язаних з туристичнною діяльніснтю через банки також здійснюєнться на 

основі агентськної угоди між страховоню компанієню і банком, де останньонму 

сплачуєтнься комісія у вигляді відсотку від реалізацнії послуги.  

Перед поїздкою за кордон клієнт може скористантися послугамни банків 

щодо оформленння певних платіжнинх засобів і в такому разі банком може бути 

запропоннована у комплексні або додатковно страховинй продукт необхіднний для 

здійсненння подорожі. 

Із трьох представнлених способів придбанн ня полісу при здійсненнні 

туристичнної подорожі найкращи нм є останній, оскільки для туриста він дозволяє 

сформуванти найбільш якісний пакет страхуванння для подорожі із урахуваннням 

усіх ризиків, а для страховинка – підвищитни реалізацнію додатковних страховинх 

послуг. Проте даний спосіб не є зовсім зручним для клієнта з точки зору 

мобільнонсті оформленння туристичнної поїздки. 

Отже, існує потреба у покращеннні якості послуг з туристичнного 

страхуванння та всебічнонму їх вдосконанленні, у залученнні більшого обсягу 

споживачнів, розширеннні і вдосконанленні каналів розподілну та підвищеннні рівня 

фінансовної стійкостні страховинх компаній. 
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РОЗДІЛ 2 

АНАЛІТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ СТРАХУВАнННЯ ПОСЛУГ У 

ТУРИСТИЧнНІЙ ДІЯЛЬНОСнТІ  

2.1. Оцінка сучасногно стану та перспектнив функціоннування ринку 

страхуванння послуг, пов’язаних з туристичнною діяльніснтю в Україні 

Регулювання страховонго сектору в Україні на сучасномну етапі 

характернизується значною динамічнністю і розширеннням переліку страхови нх 

послуг з добровілньних видів страхуванння, підвищеннням вимог до порядку 

створенння діяльноснті страховинх компаній та їх конкуреннтоспроможності, 

подальшонї інтеграцнії країни у міжнароднні структурни та необхіднністю залученння 

страховонго ринку до вирішенння найважлинвіших питань економічнного розвитку. 

Ринок страховинх послуг продовжунє утримуванти друге місце за рівнем 

капіталінзації серед інших небанківнських фінансовних ринків. Загальна кількістнь 

страховинх компаній (СК) станом на кінець 2018 становилна 281, у тому числі СК 

"life" — 30 компаній, СК "non-life" — 251 компанія (табл. 2.1). Протягом 

останніх років кількістнь страховинх компаній продовжунє тенденціню до 

зменшенння, так за 2018 рік порівнянно з 2017 роком, кількістнь компаній 

зменшиланся на 13 СК, порівнянно з 2016 роком зменшиланся на 29 СК. 

Таблиця 2.1. Кількістнь страховинх компаній за 2016—2018 роки 

Кількість 

страховинх 

компанійн 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

Загальна кількістнь 

Загальна кількістнь 

310 294 281 

в т.ч. СК «non-

Life» 

271 261 251 

в т.ч. СК «Life» 39 33 30 

Однією з основних причин скороченння кількостні СК є затверджнення 

влітку 2018 р. Націоналньною комісією, що здійснює державне регулюванння у 

сфері ринків фінансовних послуг (Нацкомфінпослуг) розпоряднження №850 "Про 

Положенння про обов'язкові критерії і нормативни достатнонсті капіталу та 
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платоспрноможності, ліквіднонсті, прибутконвості, якості активів та ризиковонсті 

операцій страхови нка". Згідно з документном впродовж двох років страховинки 

повинні сформуванти додатковний запас ліквіднонсті та очистити свої портфелі від 

неякіснинх активів.  

З 30 червня 2020 року розмір "подушки безпеки" для ризиковинх СК 

складатинме 30 млн грн, а для компаній зі страхуванння життя — 45 млн грн. До 

кінця 2018 р. компаніянм потрібно було сформуванти "подушку безпеки" в 

розмірі 30% від необхіднної суми (9 млн грн для ризиковинх СК і 13,5 млн грн — 

для "лайфових"), а до 30 червня 2019 р. — вже 60% (18 млн грн і 27 млн грн 

відповіднно). Великі страхові компанії виконаютнь це завдання, а ось дрібні, які 

не відповіднають новим правилам, вже поступовно залишаютнь ринок.  

Додатково регулятонр підвищив вимоги до активів, які можуть 

враховувнатися під час розрахуннку нормативнів платоспрноможності. 20—40% 

страховинх резервів (у залежноснті від виду діяльноснті) мають бути 

низькоринзиковими, наприкланд ОВДП, облігацінї міжнароднних фінансовних 

організанцій, поточні рахунки і депозити в банках з рейтингонм не менше АА за 

націоналньною рейтинго нвою шкалою [23]. Нові вимоги покликанні виключитни з 

ринку страхові компанії з ліквіднинми активами у кілька тисяч гривень, які 

мають зобов'язання на десятки чи сотні мільйонінв, а страхові виплати 

здійснююнть за рахунок коштів нових клієнтів. Запровад нження таких заходів 

стимулює вітчизнянні страхові компанії мати ресурс для ефективнної діяльноснті й 

повного виконанння своїх зобов'язань і, як наслідок, суттєво підвищитнь 

надійніснть, конкуреннтоспроможність та інвестицнійну приваблинвість страховонго 

ринку України.  

Варто відзначинти, що у зв’язку зі зміною порядку перетину кордону 

розвиток додатковних послуг у сфері страхуванння туризму змінився. Безвізовний 

режим, який набув чинності з червня 2017 року, надає українцянм можливіснть 

подорожунвати по Європі без віз на термін не більше 90 днів. Тому витрати 

українцінв на консульснькі збори і послуги візових центрів скоротилнись. 

Одночаснно зріс попит на транспорнтні послуги, а це – Страхуванння Зелена Карта 
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в напрямку Європи [23]. Слід нагадати, що в Україні туристичнне страхуванння 

не виділяєтнься в окремий вид. Але аналітикни відомого журналу «Insurance 

TOP» при формуваннні рейтингу страховинх компаній напрямок «туризм» 

розгляданють як один з головних. У табл. 2.2 наведено рейтинг страховинх 

компаній по добровілньному страхуваннню туристів за 9 місяців 2019 року. 

Таблиця 2.2 - ТОП-10 у рейтингу страховинх компаній по добровілньному 

страхуваннню туристів за 9 місяців 2019 року 

№ 

з/п 

Страхова компаніян Премії, тис. 

грн. 

Виплати, 

тис. грн. 

Рівень 

виплат, 

% 

1 PZU УКРАЇНА 218 682 50 895 23,27 

2 ЕВРОПЕЙСЬКЕ ТУРИСТИЧнНЕ 

СТРАХУВАнННЯ 

161 491 59 869 37,07 

3 КНЯЖА 140 141 6 761 4,82 

4 ГАРДІАН 135 233 1 066 0,79 

5 ВУСО 111 884 25 709 22,98 

6 ТАС СГ 64 843 15 561 24,00 

7 ПРОВІДНА 47 025 6 048 12,86 

8 УКРФІНСТРАХ 45 550 28 331 62,20 

9 ARX 38 689 15 968 41,27 

10 УНІВЕРСАЛЬНАЯ 36 192 6 431 17,77 

За результантами проведенних дослідженнь щодо туристичнного страхуванння, 

варто визначитни найбільшних страховинків у сфері туризму: PZU Україна, де 

сума страховинх премій станом на 9 місяців 2019 р. сягає 218 682 тис. грн., 

Європейсньке туристичнне страхуванння – 161 491 тис. грн., КНЯЖА – 140 141 

тис.грн., ГАРДІАН – 135 233 тис.грн., ВУСО – 111 884 тис.грн., ТАС СГ – 64 

843 тис.грн., ПРОВІДНА – 47 025 тис.грн.,  УКРФІНСТнРАХ – 45 550 тис. грн., 

ARX  - 38 689 тис. грн., УНІВЕРСАнЛЬНАЯ – 36 192 тис.грн. Але не дивлячиснь 

на високий рівень страховинх премій, найбільшне страховинх виплат має 

Європейсньке туристичнне страхуванння у розмірі 59 869 тис.грн., потім PZU 

Україна – 50 895 тис.грн. і УКРФІНСТнРАХ – 28 331 тис.грн. Рівень виплат у 

відсотконвому співвіднношенні найбільшний має УКРФІНСТнРАХ – 62,2% [17]. 

Незважаючи на значну кількістнь компаній, фактично на страховонму 

ринку основну частку валових страховинх премій — 97,9% — акумулююнть 100 
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СК "non-Life" (39,8% всіх СК "non-Life") та 96,9% — 10 СК "Life" (33,3% всіх 

СК "Life").  

Проведений аналіз основних показникнів діяльноснті страховинх компаній 

України за 9 місяців 2019року в порівняннні з аналогічнним періодом 2018року 

свідчить про зміцненння тенденцінї до зростанння обсягів вітчизнянного страховонго 

ринку.  

Серед позитивнних чинників слід назвати стійке зростанння обсягів 

страховинх резервів та активів, що є необхіднною умовою стабільнного 

функціоннування і розвитку страхово нго ринку.  

Незважаючи на досить високі темпи зростанння кількіснних показникнів, 

інституцнійні та функціоннальні характернистики страховонго ринку України 

загалом не відповіднають тенденціням світових страховинх ринків та реальним 

потребам вітчизня нної економікни, що зумовлює його істотне відставанння у 

глобальнному процесі формуванння світової фінансовної системи.  

Основними проблеманми, які негативнно впливаютнь на розвиток 

страховонго ринку в Україні визначимно такі:  

— відсутнінсть політичнної та економічнної стабільнності, сталого зростанння 

виробницнтва, неплатоснпроможність населенння, дефіцит фінансовних ресурсів;  

— слабкі зовнішньноекономічні зв'язки України у сфері страхуванння з 

іншими країнами; — недосконнала і фрагментнарна законоданвча база, відсутнінсть 

державнинх преференнцій на страховонму ринку, неефектинвний контроль з боку 

держави, прояви монополінзму;  

— високий рівень інфляції, що унеможлинвлює реалізацнію надійних 

інвестицнійних програм, а також реальних фінансовних механізмнів для 

довгострнокового розміщенння страховинх резервів;  

— слабкий розвиток фондовог но ринку, що не дає змогу використновувати 

цінні папери як категоріню активів для захищенонго розміщенння страховинх 

резервів;  
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— відсутнінсть вториннонго ринку страховинх послуг, механізмнів 

ефективнної взаємодінї банківсьнкого та страховонго секторів економікни, низький 

рівень розвитку допоміжн ної інфрастрнуктури страховонго ринку; 

 — неналежнний рівень інформацнії про стан і можливоснті страховонго 

ринку, відсутнінсть довіри населенння до страхуванння.  

 Аналізуюнчи перспектниви розвитку туристич нної індустрінї в Україні, 

необхіднно підкреслнити, що сучасний туризм – це та сфера економікни і 

життєдіянльності суспільснтва в цілому, яка в тій чи іншій мірі інтегрує 

практичнно всі галузі. Саме це і визначає одне з перших місць, яке займає 

туризм у світовій економіцні. Саме цей фактор повинен стати головним у 

формуваннні нового державнонго підходу до страховонго ринку туризму як тієї 

галузі, пріоритентний розвиток якої може позитивнно вплинути на економічнний і 

соціальнний стан країни в цілому, стимулювнати ряд важливих галузей 

економікни, сприяти зміцненнню нового позитивнного іміджу України на світовій 

арені. 

 

2.2. Основні засади побудови механізмну страхуванння туристичнних послуг 

Провівши аналіз стану розвитку туристичнної діяльноснті в Україні та 

тенденцінй становленння ринку страхуванння послуг пов’язаних з нею, особливонї 

уваги в межах подоланння проблем їх функціоннування набуває формуванння 

теоретикно-методичних засад побудови механізмну страхуванння послуг, 

пов’язаних з туристичнною діяльніснтю. Розробка даного механізмну забезпечнить 

всебічне удосконанлення зазначенного виду страхуванння та надасть можливіснть 

сформуванти необхіднне середовинще для виконанння ним соціальнної та 

економічнної функцій, а також забезпечнить мінімізанцію ризиків держави в сфері 

подоланння наслідкінв настання несприятнливих подій різного роду. 

Розробка механізмну СПТД повинна базуватинсь на цільових орієнтир нах 

для кожного з суб’єктів даного процесу. Тільки за даних умов запропоннований 

механізм зможе виконати покладен ні на нього функції, зокрема, та забезпечнити 

подальшинй розвиток страхово нї галузі України в цілому. Отже, для страховинх 
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компаній інструменнти, форми та методи СПТД повинні забезпечнувати 

зростанння валових премій та рентабелньності діяльноснті. Крім того, ефективнний 

механізм реалізац нії СПТД буде стимулювнати розширенння суміжних видів 

страхуванння та забезпечнувати синергетничний ефект від реалізацнії усього 

комплексну страховинх продуктінв. У той же час, для страхуванльників, механізм 

СПТД повинен створити умови для надійногно захисту їх майнових та 

особистинх інтересінв, а також забезпечнити достатнінй рівень якості надання 

послуг. Паралельнно з цим, ефективнність функціоннування даного механізмну 

створює умови щодо своєчаснної підтримкни захисту страхуванльників протягом 

усієї туристичнної подорожі. 

У межах роботи асистанс – компаній, запропон нований механізм, повинен 

виконуванти стимулююнчу функцію, тобто формуватни таку кон’юнктуру на 

ринку СПТД, щоб дані суб’єкти господарнювання були зацікавлнені в 

розширеннні власних представнництв та покращеннні якості послуг, а, отже, й 

зберігални високий рівень конкуреннтоспроможності.  

Розробка ефективнного механізмну СПТД має вагоме значення і для 

держави, так повноціннне виконанння страховинми компаніянми взятих на себе 

зобов’язань перед страхуванльниками підвищує захищенінсть населенння, а також 

нівелює ризик, який може виникнутни в результанті збільшенння державнинх 

витрат спрямованних на подоланння наслідкінв реалізацнії несприятнливих подій. 

Крім того, ефективнне функціоннування інших суб’єктів даного процесу 

забезпечнує формуванння доданої вартості в економіцні, тобто стимулює 

зростанння ВВП та наповненння дохідної частини бюджету. На основі вище 

зазначенного, запропонновано провести формалізнацію концептунальних засади 

механізмну СПТД (рисунок 2.1).  

Проводячи детальнинй аналіз усіх складовинх механізмну СПТД необхіднно 

зазначитни, що поряд з досліджунваними цільовимни орієнтирнами, він складаєтнься 

з чотирьох рівнів. Так можна виокреминти:  

 нормативнно-правовий рівень,;  

 організанційно-управлінський рівень; 
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  інформацнійно-технологічний рівень;  

 функціоннальний рівень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 Концептунальні засади механізмну СПТД 
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Розглядаючи кожен з чотирьох рівнів механізмну СПТД, зауважимно, що 

найбільш складним є функціоннальний рівень, який складаєтнься з багатьох 

методів, інструменнтів їх реалізацнії та важелів впливу, які поділяютнься на 

спеціальнні та загальні. У свою чергу, нормативнно-правовий рівень виступає 

основою для побудови будь-якого механізмну, оскільки формує умови реалізацнії 

страховонї діяльноснті та можливіснть її поширенння. Два інших рівні: 

інформацнійно-технологічний та організанційно-управлінський виступаюнть 

додатковними, але не менш важливимни елементанми механізмну СПТД, які 

забезпечнують йому комплекснний характер та високий рівень ефективнності. 

Отже, в першу чергу, механізм СПТД, повинен формуватнися на основі 

існуючої нормативнно-правової бази та бути адаптивнним до її можливих змін в 

майбутньному. Тільки за умови врахуванння існуючих положень законода нвчої 

бази з приводу СПТД, усі його суб’єкти зможуть функціоннувати без ризику 

втрат власної стабільнності по причині санкцій з боку контролюнючих органів, а 

також формуватни правову фінансовну систему. 

Жодний механізм в страхуваннні не залишаєтнься без такого елементу, як 

андерайтнинг, саме ефективнна система оцінюванння ризиків настання 

несприятнливих подій різного роду виступає основою стабільнної та прибутконвої 

діяльноснті страховонї компанії. Тільки на основі виваженонї тарифної політики, з 

математинчно обґрунтонваною методиконю розрахуннку ціни на страхові продукти, 

вірного узгодженння обсягу страховонї суми та страховонго покриття, а також 

адекватнного визначенння сум страховинх премій, страхова компанія може 

розраховнувати на раціоналньну андерайтнингову політику. Інструменнтами в 

межах реалізацнії даного методу повинні виступатни:  

 знижки до страховонї премії у разі страхуванння значних за обсягами 

ризиків, продовженння терміну дії договору страхуванння, наявностні інших 

діючих страховинх полісів з однієї й тією ж самою страховоню компанієню;  

 частка навантажнення в брутто-преміях, тобто змінюючи рівень 

відрахувнання на формуванння прибутку страхово нї компанії, оптимізунючи обсяг 

витрат на створенння фонду превентинвних заходів та обсяг адміністнративних 
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витрат можна сформуванти певні преференнції в системі ціноутвонрення на 

послуги зі СПТД;  

 франшиза, встановлнюючи її розмір (по окремому страховонму випадку, 

групі страховинх випадків, в цілому по договору страхуванння) та вид (умовна та 

безумовнна) страхова компанія визначає ймовірні нсть настання страховонго 

ризику та обсяг страховонго відшкодунвання;  

 системи страховонї відповіднальності, будучи ключовим параметр ном при 

укладаннні договору страхуванння, визначаюнть розмір, умови й методику 

здійсненння страховонго відшкодунвання.  

Суттєве значення в системі андерайтнингу займає розробка комплексну 

превентинвних заходів зміст яких полягає у дослідженні середовинща перебуванння 

страхуванльника та попереджненні настання несприятнливих подій з ним. Ці дії 

спрямованні на зменшенння збитків застрахонваної особи і, відповіднно, 

скороченння розмірів компенсанції потерпілному; викриття несприятнливих 

ситуацій і осіб, до яких може бути спрямованний регреснинй позов. 

Окрему увагу в межах формалізнації механізмну СПТД необхіднно 

приділитни організанції взаємодінї страховинка зі службами асистансну. Це 

пов’язано з тим, що зазначенний вид обслуговнування страхуванльників 

характернний для даного виду страхуванння. Так, в своїй більшостні, окремі 

асистанс – компанії обслуговнують страхуванльників протягом усього терміну 

договору страхуванння туристичнної діяльноснті та несуть відповіднальність за 

якісне обслуговнування клієнтів в разі настання страховонго випадку. Таким 

чином, не тільки надійні взаємовіндносини між страховинком та асистанс – 

компанієню мають значення, а й якість послуг, які надає асистанс компанії 

страхуванльникам, оскільки це, безпосернедньо, і виступає основою ефективнного 

подоланння наслідкінв настання страховонго випадку. 

Підводячи підсумок, справедлниво зазначитни, що всі розглянунті рівні 

механізмну СПТД нерозривнно пов’язані між собою і тільки за умови 

взаємоузнгодженості та комплекснності функціоннування спроможнні сформуванти 

ефективнний механізм роботи страховонї компанії.  
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РОЗДІЛ 3 

 СТРАТЕГІнЧНІ ОРІЄНТИРнИ УДОСКОНАнЛЕННЯ РИНКУ 

СТРАХУВАнННЯ ПОСЛУГ У ТУРИСТИЧнНІЙ ДІЯЛЬНОСнТІ 

3.1. Впроваджнення та розвиток моделі «фінансового супермарнкету» 

У результанті співпрацні між банками та страховинми компаніянми виникає 

можливіснть створенння ефективнної моделі взаємногно продажу продуктінв у 

вигляді bancassuнrance (реалізація страховинх продуктінв через банки), 

assurancнebank (реалізація банківсьнких продуктінв через страхові компаніїн) або 

allfinanнz (реалізація комплексну фінансовних послуг через через один канал).  

У подальшонму банкострнахування трансфорнмується в ряд похідних форм 

залежно від країни та існуючих там законоданвчих обмежень інтеграц нійних 

процесів між фінансовними посереднниками. Так виникає assurfinнance – де 

ініціатонром прєднанння виступаюнть страхові компанії, allfinan нce – приклад 

універсанльного банку в Німеччинні, caissassнurance – різновид фінансовної 

інтеграцнії у Квебеку, започаткнований найбільшною фінансовною банкострнаховою 

групою Канади – Desjardiнns Group. 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1 Систематнизація понять в аспекті проблемантики взаємодінї 

фінансовних інституцній 
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країн, взяла курс на глобалізнацію, об’єднання капіталінв різник фінансовних 
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фінансовної установи, в якій були б сконцентнровані всі фінансовні послуги, так 

званого «фінансового супермарнкету». 

Важливим питанням в цьому аспекті залишаєтнься відповіднність 

реальногно стану співпрацні очікуваннням страховинх компаній та банків (рис.3.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.2 Очікуванння страховинх компаній та банків від співпрацні 

Серед наступнинх причин взаємногно інтересу можна виділити 

необхіднність акумулювнати всі грошові потоки в одній системі. У зв’язку з цим 

материнснькою компанієню створюєтнься страхова компанія, яка займаєтьнся 

ефективнним вирішеннням даного питання з метою мінімізанції майнових, 

кредитнинх та фінансовних ризиків, та витрат материнснької компанії на таке 

страхуванння. Серед причин, що стимулююнть інтерес банків та страховинх 

компаній також можна назвати можливіснть надання клієнтам повного спектру 

банківсьнких та страховинх послуг. При цьому, ці послуги мають бути 

високоякнісними, гарантовнаними та приваблинвими для клієнта. Продаж банками 
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страховинх продуктінв, як свідчить зарубіжнний досвід, не буде мати серйознинх 

протиріч між клієнтамни та банком. 

Як правило, клієнти є лояльнимни до своїх банків та позитивнно 

сприймаюнть ідею «фінансового супермарнкету». Крім того, відміннонсті між 

банківсьнкими та страховинм сектором світовогно фінансовного ринку в останні 

роки стали майже непомітнними, особливо в сферах приватнинх інвестицній і 

довгострнокових заощадженнь. Головні причини підвищенного взаємногно інтересу 

між страховинми компаніянми та банками представнлені на рисунку 3.3. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.3. Чинники, що сприяють співпрацні банків та страховинх компанійн 

Модель «фінансовий супермарнкет», маючи ряд конкуреннтних переваг, 

вигідна і зручна як страховинм компаніянм, компаніянм, що управляюнть, так і 

банкам. Страхова компанія виступає, напевно, найбільшним бенефіцінаром в 

реалізацнії подібної бізнес-моделі. Головна перевага продажу страховинх 

продуктінв через банки полягає у використнанні страховинком розвиненних 

філіальнних мереж банків по всій територінї країни. 
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значну кількістнь клієнтів, вони є об’єктами інтересу страхови нків як агенти. І 

особливо привабли нві тим, що надають велику кількістнь послуг, кожна з яких 

може бути застрахонвана. 
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У «фінансовому супермарнкеті» страхова компанія дістає можливіснть 

використновувати базу даних про клієнтів банків – і понизити витрати на 

маркетиннг, розповсюндження і просуванння свого продукту. 

Прагнення банків до отриманння статусу «фінансового супермарнкету» 

ніколи не було таким актуальнним, як сьогодні, оскільки від реалізацнії подібної 

бізнес-моделі вони отримуютнь досить багато. Але найголовнніше – це існуванння 

загальнинх для всіх учасникінв позитивнних моментів. Розвиваюнчи концепціню 

«фінансового супермарнкету», вони виробляюнть спільну ідеологіню діяльноснті на 

фінансовному ринку, впроваджнують загальну корпоратнивну культуру і 

проводятнь узгодженну маркетиннгову і фінансовну політику, що є головнимни 

ознаками, які характернизують цивілізонваний фінансовний ринок і, яких, на жаль, 

поки що бракує фінансовному ринку України.  

Стратегічне партнерснтво страховинх компаній та банків відкриванє великі 

перспектниви для обох учасникінв тандему. Вони вже не просто надають один 

одному профільнні послуги, а відбуваєнться переплетнення банківсьнкого та 

страховонго бізнесу. Причини, які стимулююнть страхові компанії до співпрацні із 

банками зазначенні на рисунку 3.4. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.4 Причини, які стимулююнть страховинків до співпрацні з банками 

Серед причин, які стимулююнть банки до співробінтництва із страховинми 

компаніянми, можна виділити наступні (рисунок 3.5). 
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Рисунок 3.5 Причини, які стимулююнть банки до співпрацні зі страховинками 

Проте, слід не забувати, що основні переваги від реалізацнії «фінансового 

супермарнкету» отримує споживач фінансовних послуг. Найважлинвішою 

перевагоню при відвідувнанні «фінансового супермарнкету» для клієнта є те, що 

він може придбати повний пакет фінансовних послуг в одному офісі, при цьому 

економлянчи час і кошти. Як показує досвід, правильнна інтеграцнія бізнес-

процесів учасникінв «фінансового супермарнкету» дозволяє знищити витрати і, 

відповіднно, кінцеві тарифи для клієнтів. 
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політику. З’являється можливіснть і найбільш повного використнання кадровогно 

потенціанлу учасникінв об’єднання. 
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Україні не спостерінгається такого повноціннного явища як системи нагляду, 

регулюванння страхуванння послуг, пов’язаних з туристичнною діяльніснтю. 

 Державне регулюванння страховонго ринку – це сукупніснть економічнних, 

адміністнративно-правових та організанційно-технічних відносин між суб'єктами 

страховонго ринку і державою за умови цілеспрянмованого комплекснного впливу 

держави на страховинй ринок [9].  

Стосовно туристичнної діяльноснті, виступаюнчи пріоритентним напрямконм 

розвитку націоналньної економікни, держава в особі уповнованжених органів 

здійснює комплекс регулюючних та стимулююнчих заходів, а саме [19]:  

– розробка програм та стратегінй розвитку туристич нної галузі;  

– ліцензувнання в галузі туризму, стандартнизації туристичнних послуг, 

визначенння кваліфікнаційних умов до обійманння посади у даній сфері;  

– встановлнення системи статистинчного обліку і звітностні в сфері туризму;  

– участь в розробці та реалізацнії міжнароднних програм з розвитку 

туристичнної діяльноснті; – забезпечнення безпеки туризму; 

 – створенння умов для захисту прав та інтересінв туристів та суб’єктів, що 

здійснююнть туристичнну діяльніснть тощо. 

Страхування послуг, пов'язаних з туристичнною діяльніснтю заслуговнує на 

більш досконално розробленну систему нагляду, регулюванння та контролю з боку 

держави саме у цій сфері. Адже у даному комплексні страхуванння задіяна більша 

кількістнь суб’єктів, а саме страхові компанії, туристич нні організанції та туристи, 

що створює більші можливоснті для скоєння незаконнних дій усіма членами 

відносин. Також важливо зазначитни, що необхіднність державнонго регулюванння 

страхуванння послуг, що пов’язані з провадженнням туристичнної діяльноснті 

спричиненна існуваннням іншого ряду чинників: а) неприйнянття страховинми 

компаніянми на страхуванння тих туристичнних ризиків, здійсненння яких їм 

невигіднно; б) нераціоннальність формуванння тарифної політики страхови нх 

компаній; в) страховинми компаніянми розроблюнються страхові продукти й 

договори без участі та врахуванння потреб туристів; г) відсутнінсть гарантії 

отриманння відшкодунвання при настанні страховонго випадку; д) перебільншені 
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вимоги з надання документнів, особливо під час настання страховонго випадку; е) 

численні випадки шахрайстнва у сфері туристичнного страхуванння, переважнно 

через Інтернет. 

Варто зазначитни, що останній фактор є одним з найсуттєнвіших причин 

для впроваджнення системи нагляду, регулюванння та контролю за СПТД, адже 

даний вид страхуванння за популярнністю у шахраїв посідає друге місце, 

поступаюнчись лише автостранхуванню. 

У сфері туристичнного страхуванння часто трапляютнься випадки 

шахрайстнва, які здійснююнться медичнимни працівнинками. Зустрічанються 

випадки шахрайстнва з боку працівнинків готельнинх комплекснів. У свою чергу 

туристичнні компанії можуть підроблянти пластиконві картки страховинків, де 

фіксуєтьнся вся необхіднна інформацнія щодо номеру поліса, телефону сервіснонї 

служби, інші відомостні, які турист має повідоминти диспетченру у разі настання 

страховонго випадку. У страховінй практиці трапляютнься ситуації, коли 

з’ясовується, що страховонї компанії, яка видала поліс, не існує. Тому ще 

напередондні поїздки варто переконантися у законноснті існуванння компанії та 

зателефоннувати за вказаним у полісі номером. 

Спираючись на вищенавендені факти та оцінивши вагомий нереалізнований 

потенціанл розвитку туризму в нашій країні, вкрай важливо розробитни 

концептунальні вимоги до формуванння повноціннної та ефективнної системи 

страхуванння послуг, що прямо або опосереднковано пов’язані з туристичнною 

діяльніснтю, на довгострнокову перспектниву та визначитни пріоритентні завдання у 

даній сфері, які необхіднно невідкландно вирішити на сучасномну етапі розвитку 

націоналньної економікни. 

І тому першочернговим кроком при формуваннні пріоритентних напрямкінв 

розвитку СПТД має стати створенння належних умов для розвитку туризму, що 

передбачнає застосувнання інструменнтів як стимулююнчого, так і регулюючного 

характерну (рисунок 3.6).  

На нашу думку, основним нововвед ненням має стати формуванння фонду 

гарантувнання виплат за договоранми страхуванння цивільнонї відповіднальності 
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суб’єктів туристичнної діяльноснті, фінансувнання якого буде здійснювнатися за 

рахунок щорічних фіксованних внесків та внесків з продажу суб’єктів, що 

здійснююнть туристичнну діяльніснть. Дане нововведнення дозволитнь в деякій мірі 

підвищитни рівень фінансовної відповіднальності перед споживачнами туристичнних 

послуг та забезпечнити виконанння гарантійнних функцій стосовно відшкодунвання 

шкоди, завданої туристу під час організанції туристичнної послуги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.6 – Пріоритентні напрямки розвитку страхуванння послуг, пов’язаних 

з туристичнною діяльніснтю в Україні 

Мета політики розвитку сфери туризму на найближчні роки полягає в 

формуваннні сучасногно конкуреннтоспроможного туристичнного комплексну, що 

задовольннятиме потреби як вітчизнянних, так і іноземнинх громадян в 

туристсьнких послугах. 

 

Напрямки державної підтримки та державного регулювання туристичної 

діяльності в Україні 

Напрямки державного регулювання, нагляду та контролю за страхуванням 

послуг, пов’язаних з туристичною діяльністю 

стимулюючого характеру 

 

– покращення роботи існуючих туристичних 

кластерів та створення нових; 

– прийняття програм державно-приватного 

партнерства на удосконалення туристичної та 

інфраструктури; 

– проведення інвестиційних форумів або інших 

подібних заходів у сфері розвитку туризму; 

– запровадження безвізового режиму з 

країнами ЄС та іншими країнами світу. 
 

регулюючого характеру 

 

– удосконалення механізму 

визначення рівня фінансового 

забезпечення відповідальності 

суб’єктів, що здійснюють 

туристичну діяльність; 

– формування та ведення 

єдиного реєстру суб’єктів, що 

здійснюють туристичну 

діяльність. 

 

– удосконалення механізму обов’язкового страхування відповідальності суб'єктів туристичної 

діяльності суб'єктів туристичної діяльності за шкоду, заподіяну життю чи здоров'ю туриста 

або його майну; 

– підвищення вимог до діяльності асистанс-компаній; 

– моніторинг фінансових операцій з метою протидії страхового шахрайства; 

– запровадження обов’язкового розкриття інформації страховиками про стан туристичного 

страхування. 
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ВИСНОВКИ 

Туристична діяльніснть відіграє важливу роль у забезпечненні соціальнно-

економічного розвитку держави, оскільки відбуваєнться притік іноземнонго 

капіталу, створюютнься нові робочі місця, покращуєнться якість 

інфрастрнуктурних об’єктів в країні. У роботі визначенно коло суб’єктів, які 

надають послуги туристичнного характерну, а саме: підприємнства з організанції 

туристичнних подороженй, підприємнства з розміщенння туристів; підприємнства 

сфери харчуванння; підприємнства сфери дозвілля і культури; транспор нтні 

підприємнства; підприємнства з організанції відвідувнань туристичнних об’єктів.  

На основі узагальннення та аналізу існуючих теоретичнних підходів до 

трактуванння туристичнного страхуванння та інших суміжних понять у роботі 

обґрунтонвано визначенння страхуванння послуг, пов’язаних з туристичнною 

діяльніснтю як системи цивільнон-правових та фінансовноекономічних відносин 

між страховинками, страхуванльниками та асистанс – компаніянми (за умови 

міжнароднного туризму), які виникаютнь під час реалізацнії туристичнного 

продукту щодо гарантувнання безпеки та захисту майнових інтересі нв споживачнів 

туристичнних послуг та інфрастрнуктурних учасникінв, а також забезпечнення 

стабільнного функціоннування компаній, що здійснююнть туристичнну діяльніснть, 

у випадку настання непередб начуваних у випадку настання непередб начуваних 

подій різного походженння.  

Запропоновано рекоменднації, щодо співпрацні банків із страховинми 

компаніянми-партнерами у рамках бізнес-моделі «фінансового супермарнкету», 

що дозволитнь розширитни перелік послуг, що надаютьсня клієнтам, створить 

додатковні конкуреннтні переваги для просуванння власних програм. Більш того, 

з’явиться можливіснть створюванти нові, універсанльні фінансовні програми, 

адресованні як корпоратнивним, так і приватнинм клієнтам. Адже стратегінчне 

партнерснтво страховинх компаній та банків відкриванє великі перспектниви для 

обох учасникінв тандему. Вони вже не просто надають один одному профільнні 

послуги, а відбуваєнться переплетнення банківсьнкого та страховонго бізнесу.  
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Дослідження стану, проблем та перспектнив ринку страхуванння послуг, 

пов’язаних з туристичнною діяльніснтю в Україні дозволяє стверджунвати, що в 

сучасних умовах він знаходитнься на початковному етапі розвитку. Особливо 

актуальнними постають проблеми правовогно забезпечнення функціоннування 

учасникінв ринку, якості і видів пропоновнаних послуг, низької капіталінзації та 

інфрастрнуктурної розвиненності ринку страхуванння послуг, пов’язаних з 

туристичнною діяльніснтю. Відповіднно, подальшинй розвиток українсьнкого ринку 

страхуванння послуг, пов’язаних з туристичнною діяльніснтю повинен 

основувантись на комплекснному вирішеннні даних проблем всіма його 

учасниканми, включаючни державні органи та саморегунлівні організанції.  

У роботі запропонновано розгляданти механізм страхуванння послуг, 

пов’язаних з туристичнною діяльніснтю як взаємозвн’язок між чотирма його 

рівнями: нормативнно-правовий, функціоннальний, інформацнійно-технологічний, 

організанційно-управлінський. Особливу увагу приділенно формалізнації 

взаємозвн’язків між методами та інструменнтами реалізацнії страхуванння послуг 

пов’язаних із туристичнною діяльніснтю, а також зовнішнінм та внутрішннім 

факторів, що на них впливаютнь.  

Доведено, що співпрацня органів державнонї влади на різних рівнях, 

саморегунлівних організанцій та міжнароднних установ дозволитнь належним 

чином підвищитни рівень довіри до страхуванння як механізмну захисту майнових 

інтересінв туристів та інших суб’єктів туристичнної галузі при настанні 

непередбначуваних подій різного роду. У роботі розробленно комплекс заходів 

стимулююнчого та регулюючного характерну з метою державнонго впливу на 

туристичнну та страхову галузі. Важливу роль у розвитку відносин в системі 

страхуванння послуг, пов’язаних з туристичнною діяльніснтю належить 

удосконанленню процедурни організанції обов’язкового страхуванння 

відповіднальності суб’єктів туристичнної діяльноснті за шкоду, заподіянну життю 

чи здоров’ю туриста або його майну. 
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