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складових ринку фінансових послуг, стабільність

його функціонування забезпечує сталість реалізації
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FEATURES OF DEVELOPMENT OF INSURANCE OF TOURISM IN UKRAINE

На тлі загострення сучасної соціально�економічної кризи відбувається поступове згортання

страхового ринку. На противагу загальним тенденціям страхування у сфері туризму зберігає

висхідний тренд динаміки. Актуальність дослідження обумовлюється необхідністю виявлення

причин специфічної динаміки розвитку страхування туризму. Стаття присвячена оцінці специ�

фічних закономірностей розвитку страхування у сфері туризму в Україні. Автором проаналізо�

вано основні тенденції розвитку страхування туризму у взаємозв'язку із розвитком туризму як

галузі. Виявлено олігопольний характер ринку страхування туризму за розподілом страхових

премій. Наведено основні чинники зменшення фінансової ефективності страхових послуг у

сфері туризму, пов'язані із комплексним характером страхових послуг, акумуляцією та кон�

центрацією ризиків. Визначено як пріоритетний напрям розвитку страхування зовнішнього ту�

ризму. Виявлено суттєві зміни у системі пріоритетів зовнішнього туризму.

Tourism as a kind of economic activity has an ascending trend of development for a long period of

time and, as a rule, the kinds of activity, connected with tourism, also demonstrate positive results.

In Ukraine the formation of a quite new line of insurance services — tourism insurance — is closely

connected with tourism development.

One of the most pressing issues of scientific studies is to assess the nature, the peculiarity of

manifestation and accumulation of insurance risks in tourism insurance.

The aim of the study is to identify the specific character of the manifestation of insurance risks in

tourism insurance. The specific features of tourism insurance as the particular type of insurance

services have been characterized in this paper. The accumulation of insurance risks according to the

classes of insurance services and the data of the assistance companies has been described. The

main peculiarities of the manifestation of insurance risks in the sphere of tourism insurance and

distribution of risks according to the insurance sectors have been described. The changes in

tendencies of distribution of risks in accordance with the modification of insurance services in the

tourism sector have been characterized.
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захисної функції страхування. Сучасний етап розвит-

ку страхового ринку в Україні характеризується зро-

станням кількості небезпек та загроз, активність

суб'єктів на ринку зменшується, що обумовлено в
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тому числі, і деструктивним впливом соціально-еко-

номічної кризи. Ринок, якщо й не знаходиться у стані

стагнації, то успішно до неї наближається. Лише за

окремими страховими послугами, найчастіше пов'я-

заними з обов'язковим страхуванням, обсяг премій

зростає. До короткого переліку страхових продуктів

із добровільного страхування, які зберігають при-

вабливість для страхувальника, належить страхуван-

ня у сфері туризму. На тлі загального згортання

ринків фінансових послуг аналіз сучасних тенденцій

та виявлення причин специфічної динаміки страху-

вання у сфері туризму набуває особливої актуаль-

ності.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Питанням визначення особливостей розвитку стра-

хового ринку України присвячено велику кількість нау-

кових публікацій як вітчизняних так і зарубіжних авторів.

Значна частка науковців надають перевагу опису та на-

данню характеристик страхового ринку, методів та

інструментів його регулювання, особливостям розвит-

ку окремих сегментів, суб'єкт-об'єктним відносинам на

ринку тощо. Наприклад, вагомим є доробок з даного

напряму В.Д. Базилевича, О.І. Барановського, О.Д. Ва-

силика, Ю.В. Євченко, О.Д. Заруби, В.В. Корнєєа,

Д.А. Навроцького, С.С. Осадця, Л.В. Рибальченко,

О.Р. Романенко, О.А. Рядно, М.І. Савлука, В.М. Федо-

сова, В.М. Фурмана, С.І. Юрія та інших. Водночас більш

спеціалізовані праці стосовно розвитку страхування у

сфері туризму зустрічаються не так часто і, як правило,

мають прикладний характер. Питанням розвитку ринку

страхування туризму в Україні зокрема присвячено пуб-

лікації О.М. Лютак, В.М. Михальчука [7]; О.М. Козьмен-

ко [5], Е.А. Туманова, Н.С. Долгової [18], Д.Р. Абрамі-

тової [1], Н.В. Рібун [11]; Н.М. Власової, К.О. Вейнбер-

га [2], О.О. Охріменко [9]. Однак, зважаючи на швид-

козмінні сучасні економічні реалії загалом та змінність

процесів на страховому ринку зокрема, питання роз-

гляду особливостей закономірностей розвитку окремих

сегментів страхового ринку не втрачає актуальності. Це

особливо стосується страхування у сфері туризму, що

обумовлено необхідністю виявлення чинників збере-

ження даним сегментом сталості функціонування навіть

в умовах глибокої кризи.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є виявлення сучасного прояву специ-

фічних закономірностей розвитку страхування у сфері

туризму в Україні. Предметом дослідження є суб'єкт-

об'єктні відносини, що виникають при наданні послуг

страхування у сфері туризму. При виконанні досліджен-

ня використано методи абстрагування, аналізу, синте-

зу, індукції.
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Рис. 1. Динаміка туристичних потоків України, 2000—2013 рр.

Джерело: складено автором за даними [4].
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Рис. 2. Динаміка витрат страхових
 компаній на оплату послуг компаній асистансу, 2012—2014 рр.

Джерело: складено автором за даними [6].
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Протягом 2000—2008 рр. розвиток страхового рин-

ку України мав висхідний характер. Пізніше його зрос-

тання сповільнилось, а за окремими видами страхуван-

ня навіть набуло негативних тенденцій. На противагу за-

гальним негативним тенденціям фінансовий потенціал

туристичного страхування є надзвичайно високим та

продовжує швидко зростати (рис. 1). Особливо стрім-

кою є динаміка кількості українських туристів. За пері-

од 2000—2013 рр. середній темп росту кількості ту-

ристів, що відвідують інші країни, складали 34 % щор-

ічно, а загальне зростання склало 682 %. На противагу

зовнішньому туризму, зростання внутрішнього було не

настільки стрімким і складало близько 1 % щорічного

приросту за цей же період. Кількість іноземних туристів,

що відвідували Україну, мала низхідну динаміку: щорічні

темпи росту складали -1,34 % загальне зростання

кількості туристів було рівним -38 %. Відповідно дина-

міка ринку надання туристичних послуг та його структу-

ра суттєво змінились з домінування внутрішнього туриз-

му (67 % ринку у 2000 році) на домінування зовнішньо-

го туризму (72,9 % ринку у 2013 році). На ситуацію сут-

тєво не вплинуло падіння курсу національної грошової

одиниці у 2008 році, що викликало тимчасове скорочен-

ня потоку споживачів туристичних послуг у 2009 році у

зовнішньому туризмі на 28 % (падіння було компенсо-

ване зростанням потоку у 2010 році на 41,8 %).

Зазначена динаміка туристичних потоків сформува-

ла сприятливе страхове поле для страхування у сфері

туризму. За досить приблизними розрахунками при

придбанні страхового полісу зовнішнього туризму па-

кету "стандарт" за вартістю цього полісу у страхових

компаніях ТОП 10 при подорожі до країн Шенгенської

зони на п'ять діб (один із найбільш дешевих полісів з

найменшою акумуляцією ризиків) фінансовий потенці-

ал ринку страхування у сфері туризму складає від

312,460 до 513,955 млн грн.

Однак визначити ступінь реалізації фінансового

потенціалу страхування у сфері туризму можна лише по-

хідним чином, як і загальні тенденції розвитку саме стра-

хування у сфері туризму. Зовнішні звіти страховиків про
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Рис. 3. Структура ринку страхування туризму за зібраними преміями у ТОП 10 страхових
компаній України у 2014 році
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Рис. 4. ТОП 10 країн зовнішнього туризму для українських туристів

Джерело: розраховано автором за даними [4].
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страхову діяльність не мають окремої позиції "страху-

вання туризму", що визначає неможливість отримання

агрегованих даних за ринком. Внутрішня звітність стра-

ховиків з цього виду страхування також або не фор-

мується, або носить закритий характер.

Практично відсутніми є відомості про страхові вип-

лати у страхуванні у сфері туризму. Похідним відобра-

женням динаміки страхових виплат із страхування ту-

ризму за ринком є динаміка витрат страхових компаній

на оплату послуг компаній асистансу (рис. 2). Звичай-

но, компанії асистансу взаємодіють із страховиками не

тільки із забезпечення страхування туризму, проте ве-

лика частка виплат відшкодувань пов'язана саме із за-

безпеченням послуг асистансу  [3, с. 23]. Нерівно-

мірність динаміки подібних витрат є свідченням скоро-

чення запитуваності послуг асистансу, причини чого

носять, швидше за все макроекономічний характер.

Ринок страхування туризму є досить структурова-

ним. Якщо оцінювати структуру ринку за ТОП 10 стра-

ховиків, що надають послуги із страхування туризму

[19], то помітно, що за відсутності монополії та оліго-

полії, домінують у страхуванні туризму (рис. 3) дві ком-

панії — PZU Україна та ERV, частка інших є приблизно

рівною, що відповідає класичним ознакам олігополії.

Оскільки страхування туризму в Україні тільки набуває

розвитку, то причиною існування олігополії є початко-

ва стадія існування ринку. Нагадаємо, що до особливо-

стей олігополії належить порівняно вища частота ціно-

вих "воєн". Їх ознакою є невиправдане не зменшення

ціни на послугу/ товар. Хоча у страхуванні застосуван-

ня технології цінових "воєн" з фінансової точки зору не

є виправданим, однак у страхуванні туризму зменшен-

ня ціни на відповідні страхові поліси нижче від їх реаль-

ної вартості — явище, яке зустрічається в Україні до-

сить часто [2, с. 82]. Лінійка страхових продуктів у сфері

страхування туризму для різних страхових компаній є

досить схожою як за переліком страхових ризиків, так і

за способами їх компенсації. Вартість страхового про-

дукту має тенденцію "йти за лідером". Так, компанія PZU

Україна для пакету туристичного страхування за класом

А (програма "стандарт") на п'ять днів до країн Шенгенсь-

кої зони встановила вартість у 124 грн. [21]. Подібний

же пакет у компанії ERV [16] коштує 156 грн., в Альфа

страхування — 172,4 грн. [14], у компанії "Універсаль-

на" — 186 грн. [15], у АХА Страхування — 4,4 євро [20],

у страховій компанії "Уніка" — 6,21 євро [17], у стра-

ховій компанії ІНГО Україна — 204 грн. [8], у СК "Арсе-

нал страхування" — 139,65 грн. [10]. Водночас така си-

туація на ринку є тимчасовою, оскільки розширення чи-

сельності страхувальників та диверсифікація страхових

продуктів поступово змінюють структуру ринку, виво-

дячи на нього нових гравців.

Ринок страхування у сфері туризму підлягає знач-

ним флуктуаціям, пов'язаним із змінами уподобань по-

тенційних страхувальників щодо мети майбутніх подо-

рожей. Найкращим чином це ілюструє зміни у ТОП 10

країн зовнішнього туризму для українських туристів з

2006 по 2014 рік (рис. 4).

Відповідним результатом є зміна обсягу ризиків,

міри їх акумуляції та суттєві коливання зібраних премій.

Останнє обумовлює суттєві зміни у фінансовій ефектив-

ності страхової діяльності. Крім того, зміни пріоритет-

них для зовнішнього туризму країн змінюють також

особливості взаємодії страхових компаній з компанія-

ми асистансу.

ВИСНОВКИ
Розвиток страхування у сфері туризму має специ-

фічний характер порівняно із загальними тенденціями

страхового ринку. Основною причиною зростання стра-

хування у сфері туризму у сучасний період часу є його

тісний взаємозв'язок із ринком туристичних послуг.

Якщо інші сегменти страхового ринку мають переваж-

но ризиковий характер та/ або пов'язані із загальное-

кономічною кон'юнктурою, то фінансовий потенціал

страхування у сфері туризму прямим чином залежить

від обсягу та структури наданих туристичних послуг.

Основні негативні впливи на страхування у сфері туриз-

му пов'язані із механізмом обгрунтування вартості стра-

хових послуг та їх структурою. Оскільки туристичні стра-

хові поліси мають комплексний характер, то вони аку-

мулюють неоднорідні ризики, що суттєво утруднюють

визначення адекватних страхових тарифів та визнача-

ють більшу ризикованість страхової діяльності. Крім

того, ринок страхування у сфері туризму за розподілом

страхових премій серед провідних страховиків має оз-

наки олігополії, для якої властива порівняно більша ча-

стота "цінових воєн". Це, а також більші витрати стра-

ховиків на ведення страхової справи (хоча б внаслідок

необхідності здійснювати більші витрати на оплату по-

слуг компаній асистансу) суттєво зменшують фінансо-

ву ефективність страхування у сфері туризму. Відтак,

основною причиною зростання страхування у сфері ту-

ризму є його пряма залежність від тенденцій розвитку

туристичної галузі (причому залежність від розвитку

зовнішнього туризму).
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