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Урок № 123-124 

Дата: 27.04.2021 
Тема: Страхування в туризмі  

Мета: охарактеризувати поняття страхування в туризмі; розвивати аналітичне мислення, 

професійні навички, пам'ять, мислення; виховувати повагу до професії. 

Хід уроку: 

    Страхування — це вид цивільно-правових відносин щодо захисту майнових інтересів громадян 

та юридичних осіб у разі настання певних подій (страхових випадків), визначених договором 

страхування або чинним законодавством, за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом 

сплати громадянами та юридичними особами страхових платежів (страхових внесків, страхових 

премій). 

Основними сторонами цих відносин є страховики (страхові компанії), страхувальники 

(туроператори і турагенти) і туристи, які виїжджають за кордон. 

В Україні відносини страхування законодавчо нормуються: Законом України "Про страхування", 

Законом України "Про туризм" і низкою інших документів. Згідно зі ст. 17 Закону України "Про 

туризм", страхування туристів (медичне та від нещасного випадку) є обов'язковим і здійснюється 

суб'єктами туристичної діяльності на підставі угод зі страховими компаніями, які мають право на 

таку діяльність. 

Іноземні туристи, які прибувають в Україну, мають, зазвичай, обов'язкову, за законодавством 

країни проживання (крім країн СНД), медичну страховку або спеціально придбаний з нагоди 

туристичної поїздки страховий поліс. 

Страхування в міжнародному туризмі — це основна форма гарантування страховими компаніями 

безпеки туристів у країні тимчасового перебування, покликана при настанні страхових випадків 

компенсувати можливу шкоду, заподіяну здоров'ю чи майну туристів, за рахунок страхових внесків, 

що сплачуються ними. 

Страховий випадок — це подія, у результаті якої була заподіяна шкода здоров'ю чи майну 

застрахованого туриста, чи інша подія, передбачена договором страхування, з настанням якої 

страхова компанія зобов'язується надати допомогу і відшкодувати цілком чи частково понесені 

витрати. 

Основні види страхування: 

 медичне — страхування життя і здоров'я туриста; 

 майнове — страхування багажу, фото- і відеоапаратури, особистого автотранспорту й 

іншого особистого майна туриста, а також майна турфірм (офісних приміщень, 

оргтехніки, автотранспорту та ін.); 

 цивільної відповідальності — страхування відповідальності туристів, власників 

транспорту, готелів, турфірм, інших суб'єктів туризму. 

      Особливості страхування в туризмі — ризикованість (імовірність подій), короткочасність 

поїздок, невизначеність настання страхових випадків. У туристичному бізнесі ризик настання 

небажаних подій і їхніх негативних наслідків є особливо великим: сам характер надання турпослуг 

часто пов'язаний із перебуванням туристів у різних екзотичних, екстремальних і незвичних для 

них місцях, де буває важко передбачити наявність несприятливих для самопочуття туристів 

факторів. Крім того, при взаємодії великої кількості незалежних один від одного ділових партнерів 

(закордонні туроператори, консульські служби, адміністрації готелів, транспортні компанії та ін.) 

ймовірність настання страхових випадків зростає. У світі прийнято отримувати страхові поліси 

мандрівника в офісі страхової компанії чи в турфірмі, яка уклала з нею договір. Згідно з договором 

зі страховими компаніями, туроператори і турагенти надають туристам, які виїжджають за кордон, 

сприяння у страхуванні різних страхових ризиків: 

 від гострих раптових захворювань; 
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  від нещасних випадків; 

 від втрати багажу чи іншого майна; 

  від неможливості виїзду в оплачену поїздку; 

  від відсутності на гірськолижних курортах снігу; 

  у разі затримки літаків та іншого транспорту при виїзді-в'їзді; 

  у разі невидачі візи; 

  у разі настання особистої цивільної відповідальності гірськолижників; 

  у разі поганої погоди під час перебування туриста на відпочинку; 

 у разі ненадання чи неповного надання турпослуг. 
 

Питання для самоперевірки:  

1. Що  таке страхування? 

2. Чому страхування необхідне в туризмі? 

 

Домашнє завдання:  дати відповідь на питання для самоперевірки та законспектувати 

матеріал з теми 

Рекомендована література: А. Михайличенко «Туроперейтинг», К: Наукова думка, 2018; 

В. К. Бабарицька,,О. Ю. Малиновська «Менеджмент туризму. Туроперейтинг. Понятійно-

термінологічні основи, сервісне забезпечення тур продукту», К: Наукова думка, 2018 
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