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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На сьогоднішній день туризм виступає однією з клю#

чових галузей економічної діяльності у структурі націо#

нальної економіки країн світу в цілому та України, зок#

рема. Україна Сучасний туризм є стимулятором ефек#

тивної роботи підприємств та організацій всіх форм

власності; водночас він виступає каталізатором розвит#

ку таких галузей господарства, як промисловість, буді#

вництво, фінансова діяльність, торгівля, харчова про#

мисловість, зв'язок та інших. З іншого боку, проведен#

ня оптимізації туристичної діяльності нерозривно пов'я#

зано з розвитком внутрішнього страхового ринку. Ефек#

тивне функціонування туристичної діяльності неможли#

ве без страхування, оскільки характеризується високим

ступенем ризикованості, що підтверджує актуальність

обраної теми дослідження.
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У статті досліджено взаємозв'язок між страховим ринком та туристичною галуззю. Виявле�
но релевантні фактори впливу на розвиток внутрішнього страхового ринку та обгрунтовано його
роль та місце в системі функціонування туристичної галузі.

In the article the relationship between the insurance market and tourism industry. Discovered
relevant factors influence the development of the domestic insurance market and proved its role and
place in the functioning of the tourism industry.

Ключові слова: туристична галузь, страховий ринок, туристичний продукт, страховий продукт.
Key words: tourist industry, insurance market, tourism product, insurance product.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженню питань туристичного потенціалу, а

також перспектив та проблем активних видів туризму,

приділено багато робіт як українських, так і зарубіж#

них вчених таких, як: Антонюка Е. [13,14], Бейдика О.

[2], Брижака П. [3], Ворошилової Г. [4] Гайдука А. [5],

Данільчука В. [1], Дядечко Л. [8], Кифяка В. [6], Любі#

цевої О. [7], Мальської М. [13], Панкової Є. [8], Свиди І.

[10], Стафійчука В. [8], Суходуба В. [13], Ткаченко Т.

[14] та інших авторів. У той же час недостатня увага вче#

них приділяється вирішенню питань щодо теоретичних

та практичних потреб у розробці спеціальної економіч#

ної концепції туризму, яка б розкрила його економіч#

ний контекст поточних проблем та налагодила ефектив#

не функціонування фінансової складової туристичної
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галузі. В розрізі дослідження сутності, функцій, прин#

ципів, особливостей функціонування, динаміки розвит#

ку внутрішнього страхового ринку виділяються роботи

науковців: Абрамітової Д., Вейнберга К., Власової Н.,

Козьменко О.,Кузьменко О., Лисенко В., Охріменка О.,

Чмира Ю. та інших.

ЦІЛІ СТАТТІ
Метою статті є визначення факторів впливу внутрі#

шнього страхового ринку на ефективне функціонуван#

ня туристичної галузі, дослідження взаємозв'язку між

даними ринками.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Сучасний ринок страхування пропонує значну

кількість страхових продуктів, завдяки яким він має

можливість інтегруватися з іншими галузями еко#

номіки. Зокрема система взаємовідносин між тури#

стом та страховою компанією — туристичне стра#

хування — компенсує витрати, пов'язані внаслідок

захворювання під час подорожі або нещасного ви#

падку [19].

Діяльність туристичної компанії нерозривно пов'я#

зана з страховою діяльністю. Сучасний ринок страхо#

вих послуг пропонує багато нових видів страхування,

серед яких не останнє місце займає страхування турис#

тичної галузі.

За останні роки туризм придбав статус одного з

базових конкурентоспроможних елементів ефективної

сервіс#орієнтованої економіки. Це спричинило виник#

ненню нової сфери глобального конкурентного проти#

стояння національних економі. Розвиток цього напрямі

став причиною започаткування страховими компаніями

страхового продукту, який пов'язаний з ризиками при#

таманними цьому виду послуг.

Виходячи з міжнародного досвіду, туристичне

страхування активно застосовується для успішного

функціонування туристичної галузі та розвитку еконо#

міки країни в цілому. В Україні такий сегмент страхо#

вого ринку, як страхування туристичної діяльності, має

не достатній рівень розвитку та потребує вдосконален#

ня для сталого розвитку національного страхового

ринку.

У туристичній сфері види страхування охоплюють

страхування туриста та його майна, страхування турис#

та у поїздках закордон (страхування від нещасного ви#

падку та медичне), асистанс, страхування цивільної

відповідальності, страхування власників автотранспор#

тних засобів, страхування ризиків страхових компаній

та інші [15].

Одним із основних видів страхування в туризмі є

медичне страхування, яке частково або в повному об#

сязі забезпечує компенсацію витрат, пов'язаних з ме#

дичними послугами, послугами стаціонарного ліку#

вання, перевезення машиною швидкої допомоги,

придбання ліків, догляд за хворим, а у випадку смерті

за кордоном — транспортування тіла на батьківщи#

ну.

Не менш важливим є страхування від нещасних ви#

падків, страховим випадком якого є: смерть застрахо#

ваного в результаті нещасного випадку, що відбувся із

застрахованим під час дії договору страхування;

інвалідність, одержана в результаті нещасного випад#

ку; часткова втрата працездатності в результаті нещас#

ного випадку, який мав місце під час дії договору стра#

хування.

Компанії Асистанс є основним видом страхування

туристів, коли відбувається відрядження фахівців за

кордон з метою надання допомоги туристам на місці в

грошовій чи іншій формі (рис. 1).

В останній час попит на туристичні послуги значно

активізувався. Крім того, в умовах глобалізації світової

економіки розвиток ринку туристичних послуг набув

наступних тенденцій:

Високий динамізм. За останні 20 років середнь#

орічні темпи приросту кількості іноземних туристів скла#

дають більше 5%, валютних надходжень — понад 10%.

Кількість іноземних туристів в світі до 2020 року має зро#

сти до 1578 млн чол. [6].
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Рис. 1. Взаємодія суб'єктів туристичного ринку та страхових компаній
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Розвиток нових форм транснаціоналізації. Поряд з

традиційною горизонтальною інтеграцією, яка відбу#

вається шляхом злиття, поглинання, відкриття філій,

франчайзингу, все більшого поширення набуває верти#

кальна, коли в єдине ціле об'єднуються туроператори,

готелі, транспортні підприємства і навіть заклади

торгівлі, банки, страхові компанії та ін. Фактично відбу#

вається проникнення в туристичний бізнес транспорт#

них, банківських, страхових, рекламних, торгових, про#

мислових компаній.

Подальша монополізація ринку. Наприклад, три

найбільш великих туроператора Німеччини контролю#

ють 70% ринку. Майже половину туристичних ринків

Франції і Великобританії контролюють відповідно три і

чотири провідних туроператора [9, c. 54—56]. Концен#

трація ринку і панування окремих регіонів може звузи#

ти можливості вибору і послабить конкуренцію. Вільна

і справедлива конкуренція, при якій відсутні обмежен#

ня на входження в ринок, дає споживачам найкращу га#

рантію відповідності ціни якості [8].

Диверсифікація. Потужні туристичні компанії по#

ряд з наданням туристичних послуг все більше в коло

своїх інтересів включають суміжні виробництва та по#

слуги.

Кооперація малих і середніх роздрібних туристич#

них компаній. В умовах витіснення малих і середніх фірм

зі світового ринку туристичних послуг вони змушені

об'єднуватися з метою ефективності функціонування з

потужними туроператорами. Малі та середні компанії

являють собою провідну ланку туристичної індустрії, і

їх слід заохочувати і підтримувати, захищати від недо#

бросовісної конкуренції [8].

Інформатизація світового ринку туристичних послуг.

З ефективним розвитком інформаційних технологій

відбуваються різкі зміни в туристичної галузі, мова йде

про маркетингову діяльність , диференціацію та спеціа#

лізацію турпродуктів.

Звуження спеціалізації, індивідуалізація надання

туристичної послуги, підвищення вимог до її якості як

наслідки зростаючої конкуренції на світовому ринку.

Відбувається зміна форм організації послуг, зокре#

ма зростає частка індивідуальних турів. У той же час

відбувається переорієнтація на короткострокові, але

часті поїздки. Існує конкуренцію між готелями, які

представляють стандартний набір туристичних по#

слуг, тим самим уступаючи закладам з вузькоспеціа#

лізованою орієнтацією, мова йде про центри для кон#

ференцій, бізнес#клуби, спеціалізовані ресторани та

інше.

Державна підтримка туризму. На сьогодні інозем#

ний туризм є важливою складовою грошових надход#

жень в країну, тому більшість держав проводять полі#

тику максимального сприяння розвитку галузі шляхом

пільгового оподаткування, державного кредитування та

субсидування інфраструктури і т.п. При цьому рента#

бельність туризму не може бути єдиним критерієм виз#

начення державного сприяння.

Зростання співпраці світового ринку туристичних

послуг з іншими ринками — нерухомості, капіталу, інно#

вацій, робочої сили. Наприклад, на межі ринків турис#

тичних послуг і нерухомості виникла нова форма роз#

міщення туристів — тайм#шер (англ. Timeshare, "поділ

часу"). Це не розміщення в готелі, але й не продаж не#

рухомості, а щось середнє між ними — придбання не#

рухомості, власність на яку обмежена в часі. Якщо в часи

становлення цим бізнесом займалися переважно малі

підприємці, то в даний час він є сферою інтересів вели#

ких корпорацій.

ВИСНОВКИ
Таким чином, маючи вагомі передумови для розвит#

ку туристичного ринку, Україна не використовує свій

потенціал ефективно та в повному обсязі. Страховий

ринок спроможний виступити каталізатором поступаль#

них перетворень у туристичній галузі та виступити ката#

лізатором покращення конкурентних переваг даного

сектору вітчизняної економіки.
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