
Тема 1. Страховий ринок та державне регулювання страхової 

діяльності. 

(4 години самостійного вивчення) 

План: 

1. Основні проблеми страхового обслуговування туристів  в Україні 

2. Страхове законодавство  

3. Державне регулювання здійснення страхових операцій у сфері туризму 

Мета заняття:  

навчальна – виявити основні проблеми страхового обслуговування 

туристів в Україні, засвоїти основні положення Закону України «Про 

страхування», ознайомитися з системою правового регулювання страхової 

діяльності в Україні; 

виховна – виховувати студентів у дусі національної свідомості та 

гідності; 

розвиваюча – розвивати вміння аналізувати і узагальнювати матеріал, 

подавати матеріал у вигляді схем, діаграм тощо. 

Міжпредметні зв'язки: право, безпека життєдіяльності, організація та 

технологія туристичного обслуговування. 

Література.  Охріменко О.О. Страхування у сфері туризму та готельного 

господарства: Навч. посіб. / Передм. В.К. Федорченка. – К.: Вища шк.., 2003. – 

стор. 44-45, 54-58. 

Нормативні акти: 

Конституція України, Закон України «Про страхування» 

Після опрацювання даної теми студенти повинні знати: 

1. Основні проблеми страхового обслуговування туристів  в Україні 

2. Страхове законодавство 

3. Способи державного регулювання страхової діяльності  

Вид контролю: тестування, усне опитування, перевірка конспектів. 

Завдання:  

1. Скласти повний конспект  з наведених питань. 

2. Дати відповідь на контрольні питання. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ 

При виконанні завдання доцільно розглянути запропоновану літературу (стор. 

44-45, 54-58). Саме вона надасть можливість скласти повний конспект з наведених 

питань. 

 



Основні проблеми страхового обслуговування туристів в Україні 
Сфера страхування туристів в Україні перебуває на стадії розвитку, тому має 

низку проблем організаційного та методологічного характеру. До цих проблем 

належать такі. 

Введення територіальних обмежень на використання поліса. Класичний 

страховий поліс має надавати страховий захист в усіх країнах світу. Відрізнятися 

може тільки страхова сума. Можливі деякі обмеження з погляду географічної 

доцільності. Наприклад, в одну територіальну групу можуть входити країни Європи, 

Азії та Північної Африки, в іншу — країни Американських континентів, Австралії, 

Нової Зеландії. Визначальним чинником тут буде не стільки вартість лікування, 

скільки вартість перевезень і репатріації. Страховики, які використовують поліси 

тільки для однієї країни, ризикують потрапити в зону диверсифікації ризику, 

пов'язану з тимчасовими змінами на ринку туристських послуг (епідемія, землетрус, 

повінь). 

  Використання страховиками типових договорів. Дуже часто під час страхування 

туристів страховики використовують типові договори, в яких треба заповнювати 

порожні місця для визначення деяких умов, стосовно яких має бути досягнена 

домовленість. Іноді їх не заповнюють взагалі або ставлять прочерк. У результаті під 

час врегулювання збитків через судові органи дуже важко трактувати дійсне 

волевиявлення сторін. 
  Вільний доступ до страхових продуктів через Інтернет. Продаж страхових 

продуктів через Інтернет поширений в усьому світі. Зазвичай реалізують продукти, 

які не потребують складного андерайтингу, що охоплює огляд об'єктів страхування. 

Це страхування медичних витрат і від нещасного випадку при виїзді за кордон, 

страхування багажу, страхування цивільної відповідальності власників транспортних 

засобів тощо. 

Для українських страхових компаній особливий інтерес становить досвід Росії у 

цьому напрямі, де реалізовано перший етап проекту продажу страхових продуктів 

через Інтернет, який дає змогу клієнтам самостійно тарифікувати вартість страховки 

та замовляти поліс із наступним одержанням його в офісі страхової компанії. Другий 

етап реалізації цього проекту дасть змогу клієнту оплатити поліс через зовнішні 

платіжні системи та одержати поліс без особистого звернення в офіс страхової 

компанії. 

  Продаж страхових продуктів через посередників. Подвійне значення має якість 

страхових послуг для страхових компаній, які реалізують свої поліси через 

банківську мережу, поштові відділення чи туристські організації. З одного боку, 

туристські агентства можуть створювати дочірні компанії, які займаються 

брокерськими послугами на ринку страхових послуг, і в такий спосіб з їх допомогою 

збільшувати свої прибутки. З другого боку, негативне враження клієнта від якості 

страхової послуги впливає на імідж як страхової компанії, так і посередника, який 

брав участь у реалізації того чи іншого страхового поліса.  

 Тарифна політика страхових компаній. Дуже часто величина тарифу визначається 

не ринковими параметрами, а диктується туристськими організаціями, які 

орієнтуються на низькі страхові тарифи з метою здешевлення туру. Це призводить до 

надання страхових послуг неналежної якості. 
Нерозвиненість страхування невідкладної допомоги. Зазвичай більшість страхових 

компаній України виплачують страхове відшкодування туристам після повернення 

на батьківщину. Однак саме в туризмі значну роль відіграють додаткові послуги 

страховиків у вигляді сервісної допомоги на підставі угод із сервісними компаніями. 



Страхування відповідальності туристських фірм за невиконання або неналежне 

виконання умов договору. Цей вид страхування тільки починає впроваджуватись у 

практику страхових відносин. Недосконалість чинного законодавства та відсутність 

досвіду врегулювання збитків цього виду спричинює судові розгляди між 

споживачами та продавцями туристських послуг. 

 

Державне регулювання здійснення страхових операцій у сфері туризму 
Закон України «Про туризм» одним із основних напрямів державної політики в 

галузі туризму визначив забезпечення безпеки туристів, їхніх прав, інтересів і майна. 

З метою розвитку туризму суб'єктам підприємництва, які надають туристські 

послуги, можуть надаватися пільги з оподаткування, кредитування та страхування 

туристської діяльності. 

Згідно із Законом України «Про страхування» до обов'язкових видів страхування 

належить страхування відповідальності суб'єктів туристської діяльності за шкоду, 

заподіяну життю чи здоров'ю туриста або його майну. 

У межах здійснення туристської діяльності суб'єкти господарювання зобов'язані: 

надавати туристам у повному обсязі й у визначені строки сплачені послуги в 

кількості і якості, обумовлених договором і програмою обслуговування; 

забезпечувати особисту безпеку туристів і цілісність їхнього майна; нести 

матеріальну і моральну відповідальність за свої дії і дії партнерів по організації туру; 

відшкодовувати туристам відповідно до чинного законодавства України збитки, 

завдані їм у разі ненадання або надання в неповному обсязі чи неналежної якості 

туристських послуг зі своєї вини або з вини партнерів по організації обслуговування. 

Крім письмового договору між суб'єктом туристської діяльності і туристом, який 

подорожує за кордон, суб'єкт туристської діяльності відповідно до вимог Закону 

України «Про туризм» повинен надавати туристам повну інформацію про 

організацію туру, їхні права, обов'язки та правила поведінки, умови страхування, 

порядок відшкодування завданих збитків, умови відмови від послуг, а також правила 

перетинання державного кордону. 

У місцях транзиту і тимчасового перебування туристи мають право на особисту 

безпеку, захист життя, здоров'я, прав споживача, майна, а також на одержання 

відповідної медичної допомоги у разі захворювання. 

Суб'єкт туристської діяльності повинен забезпечувати страхування (медичне та 

від нещасного випадку) туристів, яким надає туристські послуги. Страхування 

туристів може здійснюватися шляхом укладання договору страхування 

безпосередньо між туристом і страховою організацією (далі — страховик) або за 

участю суб'єкта туристської діяльності, який забезпечує страхування туристів на 

підставі відповідної угоди зі страховиком. Угода має бути укладена зі страховиком, 

який має відповідні ліцензії на право здійснення діяльності, пов'язаної з організацією 

медичного страхування та страхування від нещасного випадку. 

До відповідної угоди між страховиком і суб'єктом туристської діяльності 

додаються копії таких документів: правила медичного страхування та страхування від 

нещасного випадку; страхові тарифи (завірені печаткою та підписом керівника 

страхової організації); договір страхування туриста (страховий поліс); роз'яснення 

щодо порядку укладання та заповнення страхового поліса; форми звітності суб'єкта 

туристської діяльності перед страховиком; ліцензія на право здійснення страховиком 

діяльності з медичного страхування та страхування від нещасних випадків. 



Суб'єкт туристської діяльності повинен вести облік виданих туристам страхових 

полісів. 

При укладанні туристом договору страхування самостійно, безпосередньо зі 

страховиком, суб'єкт туристської діяльності, який організовує туристську поїздку, 

повинен перевірити наявність страхового поліса туриста та додати його копію до 

договору, який укладається між туристом і суб'єктом туристської діяльності. 

Страхуванню мають підлягати як туристи, так і особи, що їх супроводжують. 

У разі запрошення іноземних туристів в Україну суб'єкт туристської діяльності 

повинен забезпечити наявність у іноземного туриста на момент отримання ним візи 

або перетинання державного кордону України страхового поліса, виданого страховою 

компанією — резидентом України, яка має право займатися цим видом діяльності, 

відповідно до вимог чинного законодавства. Це положення не поширюється на 

іноземних туристів, що прибули з країн, з якими Україна має угоди про безоплатне 

надання екстреної медичної допомоги. 

 

Державний нагляд за страховою діяльністю 
Державний нагляд за страховою діяльністю здійснюється з метою дотримання 

вимог законодавства України про страхування, ефективного розвитку страхових 

послуг, запобігання неплатоспроможності страховиків та захисту інтересів 

страхувальників. 

Функції державного нагляду за страховою діяльністю на території України 

покладено на Департамент фінансових установ і ринків Міністерства фінансів 

України. На його основі створено Управління страхової діяльності та Управління по 

контролю за страховим ринком, ліцензуванню та нагляду. 

Регулювальна роль органу державного нагляду за страховою діяльністю полягає 

у виконанні таких функцій. 

1. Реєстрація страховиків, під час якої з'ясовується їхня фахова придатність і 

фінансовий стан. Органом страхового нагляду акт реєстрації оформляється видачею 

відповідного дозволу або ліцензії. 

2. Забезпечення гласності. Кожний, хто професійно займається страховою 

діяльністю, зобов'язаний кожного року публікувати проспект, який містить повну і 

правдиву інформацію про фінансовий стан страховика. 

3. Підтримка правопорядку в галузі. Орган державного страхового нагляду може 

почати розслідування порушень закону, вжити адміністративних заходів щодо тих, 

хто діє всупереч інтересам страхувальників, або передати справу до суду. 

4. Розроблення нормативних і методичних документів із питань страхової 

діяльності. Державний орган встановлює правила формування, розміщення та обліку 

страхових резервів тощо. 

5. Узагальнення практики страхової діяльності, розробка та подання пропозицій 

щодо розвитку та вдосконалення законодавства України про страхову діяльність. 

Контрольні питання: 

1. Які чинники впливають на ціну страхової послуги? 

2. Назвіть основні проблеми страхового обслуговування туристів  в Україні. 

3. Як регулюються страхові відносини у сфері туризму? 

4. Які функції покладено на орган державного нагляду за страховою 

діяльністю? 


