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ВСТУП 

 

Навчальний курс „Страхування в туристичному бізнесі” є вибірковою 

дисципліною підготовки студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра 

напряму підготовки 6.140103 «Туризм». 

Мета вивчення дисципліни полягає у формуванні у студентів сучасних 

теоретичних знань з питань організації страхування в туристичному бізнесі, 

творчому оволодінні ними та набутті навичок їх практичного використання в 

сучасних умовах господарювання. 

Предметом дисципліни є система фінансово-економічних відносин, що 

виникають у процесі формування, розподілу та використання страхових фондів. 

Основні завдання вивчення студентами навчальної дисципліни „Страхування 

в туристичному бізнесі”: 

- оволодіння теоретичними основами страхування; 

- з’ясування особливостей функціонування страхового ринку  та його 

основних суб’єктів в сучасних умовах господарювання; 

- оволодіння базовими питаннями організації особистого, майнового 

страхування і страхування відповідальності в туристичному бізнесі; 

- з’ясування особливостей перестрахування і співстрахування; 

- опанування фінансового механізму здійснення страхування; 

- вироблення навичок з оцінки фінансово-економічної діяльності страхових 

організацій.  

Вивчення дисципліни „Страхування в туристичному бізнесі ” ґрунтується на 

фундаментальній підготовці студентів з таких дисциплін фахового спрямування, як 

«Економічна теорія», «Економіка підприємств», «Бухгалтерський облік», 

„Мікроекономіка”, „Макроекономіка”. 

 Опанування змісту дисципліни „Страхування в туристичному бізнесі” 

зумовлює вільне володіння студентом  ґрунтовними знаннями щодо: 

- сутності, функцій та принципів, на яких ґрунтується страхування; 

- класифікації  і форм проведення страхування; 

- поняття страхового ризику і методів його оцінки, системи управління 

страховими ризиками; 

- структури страхового ринку і особливостей діяльності в Україні  страхових 

посередників; 

- основних форм організації страхових фондів, порядку створення, 

функціонування і управління страховими компаніями; 

- системи державного регулювання страхової діяльності в Україні;  

- особливостей здійснення особистого, майнового страхування і страхування 

відповідальності в туристичному бізнесі; 

- особливостей фінансово-економічної діяльності страхових організацій, 

сутності та методів здійснення перестрахових операцій. 

Після вивчення дисципліни студенти повинні 

знати: сутність, функції та принципи страхування; класифікацію  і форми 

проведення страхування; поняття ризику та його основні характеристики, 

управління ризиками у страхуванні; поняття страхового ринку, організаційні форми 

страховиків, маркетинг у страхуванні, державне регулювання страхової діяльності; 

особисте страхування та його класифікацію, особливості страхування життя в 



туристичному бізнесі, страхування від нещасних випадків і медичне страхування в 

туристичному бізнесі; значення і види майнового страхування в туристичному 

бізнесі; поняття страхування відповідальності та його види в туристичному бізнесі; 

організацію перестрахування і співстрахування; основи фінансово-економічної 

діяльності страховика. 

вміти: користуватися діючим законодавством України для обґрунтування 

умов страхування; проводити фінансові обчислення, пов’язані  із складанням угод 

різних видів страхування; оцінювати фінансовий стан страховика; розраховувати 

страхові премії, страхові відшкодування, збитки страхувальників, а також терміни 

страхових платежів; прогнозувати фінансові результати страхової діяльності і на цій 

основі розробляти стратегію фінансового розвитку страховика; надавати пропозиції 

щодо вдосконалення системи управління діяльністю страхової компанії, її 

самоорганізації та розвитку. 

Викладення дисципліни „Страхування в туристичному бізнесі” базується на 

Законах України, Указах Президента, постановах Верховної Ради України і Кабінету 

Міністрів України з економічних питань, нормативних і інструктивних документах 

Міністерства фінансів і Національного банку України. 

 

 



 

ПРОГРАМА     ДИСЦИПЛІНИ 

 

МОДУЛЬ I. Основи функціонування страхового ринку та характеристика його 

основних суб’єктів 

 

Тема 1. Сутність, принципи та роль страхування 

 

Категорія страхового захисту і його роль при вирішенні проблеми відтворення 

суспільного виробництва. Необхідність страхового захисту як важливого засобу 

економічної безпеки суб'єктів господарювання та життєдіяльності людей. 

Сутність страхування як економічної категорії. Характерні ознаки 

страхування. Призначення і функції страхування. Принципи страхування. 

Специфічні терміни і поняття, які використовуються в страхуванні. 

Місце і роль страхування в системі грошових відносин в умовах ринкової 

економіки. Роль страхування в активізації бізнесу; в економії коштів, що 

резервуються на покриття можливих втрат від непередбачених обставин; в 

ефективнішому формуванні й використанні  фондів соціального призначення; у 

збільшенні обсягів інвестицій.  

 

Тема 2. Класифікація страхування 

 

Поняття класифікації, її наукове та практичне значення. Ознаки класифікації: 

історичні, економічні, юридичні. 

Класифікація за об’єктами страхування. Галузі і підгалузі страхування: 

особисте страхування, майнове страхування, страхування відповідальності. Види 

страхування. 

Класифікація за формами проведення страхування. Обов’язкове страхування. 

Добровільне страхування. Принципи та порівняльна характеристика обов’язкового і 

добровільного страхування.  

 

Тема 3. Страхові ризики та їх оцінка 

 

Поняття ризику. Критерії визначення страхового ризику. Основні 

характеристики страхових ризиків. 

Загальні підходи та принципи класифікації страхових ризиків. Види ризиків за 

суб’єктами, які підпадають під вплив ризиків. Види ризиків за джерелами небезпеки 

і їх походженням. Види ризиків за кількісними параметрами. Види ризиків за 

обсягом відповідальності страховика. 

Управління ризиком та його основні етапи. Ідентифікація ризиків. Аналіз і 

оцінка ризиків. Контроль за ризиком та його фінансування. Методи управління 

ризиком. 

 

Тема 4. Страховий ринок 

  

Поняття страхового ринку. Об’єктивна основа страхового ринку, умови 

формування і функціонування страхового ринку. Структура страхового ринку. 



Об’єкти і суб’єкти страхового ринку. Характеристика страхового ринку в 

інституціональному і територіальному аспектах. Внутрішня система страхового 

ринку та її основні елементи. Зовнішнє оточення страхового ринку. Інфраструктура 

страхового ринку. 

Стан і перспективи розвитку страхового ринку в Україні. Етапи розвитку 

страхового ринку, їх особливості та характеристика.  

Маркетинг у страхуванні, його суть і функції. Система організації маркетингу. 

Принципи маркетингу страхових організацій. Дослідження ринку страхових послуг. 

 

Тема 5. Страхова організація 

 

Організація страхової справи. Типи й види страхових організацій, які 

створюються в Україні. Організаційні форми існування страховика. Державні 

страхові організації. Комерційні страхові компанії, їх місце на страховому ринку. 

Акціонерні страхові товариства і компанії. Приватні страхові компанії. Командитні і 

повні страхові товариства. Страхові товариства з додатковою відповідальністю. 

Структура страхових компаній. Схема організаційної структури страхової 

організації та характеристика структурних підрозділів. Відокремлені підрозділи 

страховика, їх призначення – представництва, агентства, філії. 

Об’єднання і асоціації страховиків: їх функції, завдання та місце на 

страховому ринку. 

 

МОДУЛЬ II. Основні галузі страхування та  фінансово-економічна діяльність 

страхових організацій 

 

Тема 6. Особисте страхування в туристичному бізнесі 

 

Суть і призначення особистого страхування, його значення і роль в 

забезпеченні соціального захисту громадян. Економічний зміст особистого 

страхування в туристичному бізнесі. Класифікація чинників ризику в туризмі. 

Обов’язки суб’єктів туристичної діяльності щодо забезпечення безпеки туристів.  

Стан і розвиток особистого страхування в туристичному бізнесі.. Основні 

види і форми особистого страхування в туризмі. 

Основні умови проведення страхування від нещасних випадків в 

туристичному бізнесі. 

Організація медичного страхування туристів. Основні програми страхування 

медичних і інших непередбачених витрат громадян, що виїжджають за кордон. 

Основні страхові випадки, що трапляються з туристами. Форми страхового 

обслуговування туристів. 

Страхування іноземних громадян, які тимчасово перебувають на території 

України. Об’єкти, страхові ризики та основні програми страхування іноземних 

громадян. 

Інші види особистого страхування в туристичному бізнесі (страхування від 

невиїзду, страхування витрат туристів при скасуванні туристичної поїздки). 

 

 

 



Тема 7. Майнове страхування в туристичному бізнесі 

 

Майнове страхування, його необхідність і значення. Форми і види 

страхування. Страхувальники і об’єкти страхування.  

Страхування майна юридичних осіб в туристичному бізнесі. Види договорів 

майнового страхування. Основні умови страхування. Обсяг страхової 

відповідальності.. Страхова оцінка і страхова сума. Принципи страхового 

відшкодування та визначення розміру збитку.  

Страхування майна фізичних осіб в туристичному бізнесі. Основні умови 

страхування особистого майна і багажу туристів. 

Транспортне страхування в туристичному бізнесі. Страхування наземного, 

авіаційного, водного і залізничного транспорту, основні принципи і умови 

страхування. Страхування вантажів. 

 

Тема 8. Страхування відповідальності в туристичному бізнесі 

 

Відповідальність як об’єкт страхових відносин. Необхідність, економічна 

сутність і особливості страхування відповідальності в туристичному бізнесі. 

Підгалузі і види страхування відповідальності. 

Страхування цивільної відповідальності. Об’єкти страхування, контингент 

страховиків і страхувальників, обсяг страхової відповідальності. 

Основні принципи і умови страхування цивільної відповідальності власників 

транспортних засобів. Моторне (транспортне) бюро України та його функції. 

Міжнародна система страхування „Зелена картка”. Страхування відповідальності 

перевізників вантажів. 

Інші види страхування відповідальності в туристичному бізнесі. Страхування 

відповідальності роботодавців. Страхування професійної відповідальності. 

Страхування відповідальності власника готельно-туристичного комплексу. 

 

Тема 9. Перестрахування і співстрахування 

 

Необхідність перестрахування та стан його розвитку. Перестрахування як 

метод зміцнення фінансової стійкості страхових організацій.. Суб’єкти 

перестрахування та їх взаємовідносини. Зміст договору перестрахування. 

Методи перестрахування. Факультативне перестрахування. Договірне 

перестрахування. Облігаторне перестрахування. Факультативно-облігаторне 

перестрахування. 

Форми перестрахувальних операцій. Пропорційне і непропорційне 

перестрахування. 

Співстрахування та механізм його застосування. Учасники співстрахування. 

Договірні відносини у співстрахуванні. 

Перспективи і напрями розвитку перестрахування і співстрахування в Україні. 

 

 



Тема 10. Доходи, витрати і прибуток страховика 

 

Особливості та принципи фінансово-економічної діяльності страховика. 

Склад та економічний зміст доходів страховика. Доходи від страхової 

діяльності. Зароблені страхові премії як основне джерело доходів страховика. 

Доходи від перестрахувальних операцій. Доходи від інвестиційної та іншої 

фінансової діяльності. Доходи за надані різного роду послуги. 

Склад та економічний зміст витрат страховика. Собівартість страхової 

послуги. Витрати на здійснення страхових операцій. Виплати страхового 

відшкодування і страхових сум. Відрахування в запасні фонди або резерві внесків. 

Витрати на превентивні заходи. Витрати на ведення страхової справи. Інші витрати 

страховика. 

Фінансові результати страхових операцій. Визначення прибутку страховика. 

Визначення рентабельності страхових операцій. 

Оподаткування страхових компаній. Особливості оподаткування прибутку 

(доходів) страховика. Система розподілу прибутку в страхових організаціях. 
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Актуальність проблеми страхування в туризмі в останній час є дуже 

важливою, тому що в процесі страхування туристичних послуг визначається якість 

цих послуг та формується імідж всієї туристичної галузі. Треба зазначити, що 

безпека для туриста – це найголовніше, та вона залежить перш за все від якісного 

страхування. Тож, страхування є повноцінним складником будь-кої туристичної 

подорожі, та саме за допомогою страхування відбувається захист, як туристів, так і 

їхнього майна. 

За цих умов необхідна сучасна, адекватна ринковій економіці, організація 

страхового захисту, активізація пропозицій з боку страхових компаній щодо 

створення комплексних програм страхового захисту туристичних фірм. 

Це потребує підготовки спеціалістів, що мають глибокі теоретичні і практичні 

знання, можуть узагальнити наявний досвід країн з розвинутою економікою та 

запропонувати нові страхові продукти в галузі страхування туристичного бізнесу. 

В комплексі загальноекономічної підготовки студентів за напрямом 

підготовки 6.140103 «Туризм» курс «Страхування в туристичному бізнесі» є 

дисципліною за вибором навчального закладу. Впровадження дисципліни в 

навчальний процес має на меті забезпечення отримання студентами глибоких знань 

теоретичних і практичних основ організації страхування в туристичному бізнесі. 

Представлена на рецензування програма навчальної дисципліни сформована в 

логічній послідовності, яка дозволяє висвітлити теоретико-методологічні основи 

теорії і практики організації страхування в туристичному бізнесі. 

Методична розробка відповідає вимогам, що пред’являються до такого виду 

робіт, рекомендується до впровадження в навчальний процес. 
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Туристична галузь є однією з найбільш динамічних та перспективних галузей 

світової економіки. Туризм істотно впливає на економічний розвиток держави, 

сприяє створенню нових робочих місць, є джерелом поповнення бюджету та 

припливу валютних надходжень. Навіть в умовах кризи його значення зростає, 

передусім тому, що за світовим досвідом саме туризм забезпечує найвищу 

оборотність капіталу, найвищу мультиплікативність вкладених коштів та 

найдешевші робочі місця. 

Однак організація самої туристичної діяльності пов’язана з безліччю ризиків, 

отже виникає потреба у дослідженні взаємодії туристичної сфери і страхування з 

метою зменшення впливу ризиків. 

З огляду на це, питання підготовки кваліфікованих фахівців, які зможуть 

приймати обґрунтовані рішення щодо організації страхового захисту в 

туристичному бізнесі є дуже актуальним. 

Курс «Страхування в туристичному бізнесі» в системі загальноекономічної 

підготовки студентів за напрямом підготовки 6.140103 «Туризм» є дисципліною за 

вибором навчального закладу. 

Впровадження даної дисципліни в навчальний процес обґрунтоване 

необхідністю отримання студентами глибоких знань теоретичних і практичних 

основ організації страхування в туристичному бізнесі. 

Програма, яка представлена на рецензування, дозволить опанувати дисципліну 

у відповідності з навчальним планом і забезпечити набуття практичних навичок. 

Методична розробка відповідає вимогам, що пред’являються до такого виду 

робіт, і рекомендується до впровадження в навчальний процес. 
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