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Анотація. У статті визначено специфіку послуг міжнародного туристичного страхуван-

ня та теоретичні аспекти забезпечення їх конкурентоспроможності. Проаналізовано 

склад програм міжнародного туристичного страхування, які пропонують страхові ком-

панії в Україні та закордоном. Ідентифіковано ключові фактори та запропоновано екс-

прес підхід до інтегрального оцінювання конкурентоспроможності послуг міжнародного 

туристичного страхування, який базується на застосуванні таксономічного аналізу. Ви-

значено рівні інтегрального показника конкурентоспроможності на основі побудови шкал 

за законом Фібоначчі. За результатами проведеної оцінки встановлено конкурентні пози-

ції вітчизняних страховиків на ринку міжнародного туристичного страхування та надано 

їх якісну інтерпретацію.   

Ключові слова: конкурентоспроможність, туристичне страхування, оцінка, страхові 

компанії. 
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Abstract. Introduction. The modern travel market is characterized by constant changes in the ex-

ternal environment, variability of consumer demand, the presence of a large number of tour op-

erators and travel agents, increasing uncertainty and risk in COVID-19. In such circumstances, 

travel insurance is a necessary tool for the development of tourism and protection of market par-

ticipants from the destabilizing effects of external factors. Ensuring the competitiveness of inter-

national travel insurance services is a prerequisite for insurance companies to achieve strong 

competitive positions and stable activity in the travel services market. 

Purpose. This study is aimed to develop theoretical aspects and practical recommendations for 

improving the competitiveness of international travel insurance services. Results. The article 

identifies the specifics of international travel insurance services and theoretical aspects of ensur-

ing their competitiveness. It was analyzed the composition of international travel insurance pro-

grams offered by insurance companies in Ukraine and abroad. There were identified the key fac-

tors and suggested approach to the integrated assessment of the competitiveness of international 

travel insurance services, which is based on the application of taxonomic analysis. The levels of 

the integrated indicator of competitiveness are determined on the basis of construction of scale 

according to Fibonacci law. Based on the results of the assessment, the competitive positions of 
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domestic insurers in the international travel insurance market were established and their qualita-

tive interpretation was provided. Practical significance of research results. The use of the pro-

posed rapid approach allows us to explore trends in the level of competitiveness of international 

travel insurance services and provide their quality interpretation in order to develop and improve 

measures to regulate and manage competitiveness. 

Key words: competitiveness, travel insurance, evaluation, insurance companies. 

JEL Classification:  М31, G22, G15. 

 
Постановка проблеми. Сучасна сфера туризму характеризується постійними змі-

нами у зовнішньому середовищі, мінливістю споживчого попиту, наявністю великої кіль-

кості туроператорів та турагентів, зростанням невизначеності та ризику в умовах негатив-

ного впливу пандемії COVID-19. За таким обставин страхування ризиків, пов‟язаних з ту-

ризмом, виступає необхідним інструментом розвитку туристичної діяльності та захисту 

суб‟єктів ринку від дестабілізуючого впливу зовнішніх факторів. Забезпечення конкурен-

тоспроможності послуг міжнародного туристичного страхування є передумовою досягнен-

ня страховими компаніями міцних конкурентних позицій та стабільної діяльності на ринку 

туристичних послуг. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженню проблем туристичного 

страхування та конкурентоспроможності страхових послуг приділяють значну увагу нау-

ковці в Україні та закордоном. Так, значний внесок у розвиток теоретичних та практичних 

аспектів туристичного страхування зробили такі вчені як: Абрамітова Д. Р. [1], Ботвіна Н. 

О. [2], Грабчук О. М. [3], Михайлова Н. В. [4],  Рібун М. В. [5], Толкачова О. П. тп Джоби-

нашвили К. О. [6], Туманова Е. А. та Долгова Н. С [7]. Дослідженням проблем оцінки та 

управління конкурентоспроможністю страхових компаній займалися: Бурчевський В. З. 

[8], Войнова Є. І. [9], Іонін М. Є. [10], Кравчук Г. В. [11], Мошкінка О. О. [12], Приступа Л. 

А. та Харчук О. Б. [13], Сіренко І. В. та Гросицька О. Є. [14], Шірінян Л. В. та Шірінян А. 

С. [15]. Незважаючи на значну кількість наукових праць специфіка конкурентоспроможно-

сті послуг міжнародного туристичного страхування досліджена недостатньо, що й обумов-

лює вибір теми дослідження. 

Відокремлення невирішених раніше частин загальної проблеми. Подальшого 

дослідження потребує визначення сутності й особливостей конкурентоспроможності пос-

луг міжнародного туристичного страхування та розвиток підходу до їх оцінки.  

Метою дослідження є розвиток теоретичних аспектів та практичних рекомендацій 

до підвищення конкурентоспроможності послуг міжнародного туристичного страхування. 

Основний матеріал. Туристична подорож супроводжується значною кількістю ри-

зиків, які можуть статися зі здоров‟ям, майном та відповідальністю туриста перед третіми 

особами. За таким умов важливо мати гарантію покриття наслідків цих ризиків, що й за-

безпечує поліс туристичного страхування.    

Обсяг світового ринку туристичного страхування у 2019 році склав 19,2 млрд дола-

рів [16], метою його розвитку є покриття ризиків, пов‟язаних з туризмом, таких як медичні 

витрати, втрата чи викрадення особистих речей, скасування подорожей внаслідок надзви-

чайних ситуацій, евакуація через стан здоров‟я та ін. В Законі України «Про туризм» [17] 

визначено, що страхування туристів від медичних  витрат та нещасного випадку є обов'яз-

ковим, крім того турист може застрахувати себе від інших ризиків, що можуть виникнути 

під час подорожі, втім покриття витрат на лікування є основною складовою полісу турис-

тичного страхування через їх значний обсяг у порівнянні з іншими ризиками у туризмі.  
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До початку пандемії COVID-19 щорічний обсяг туристичних потоків в Україні, а 

відповідно і премій з туристичного страхування постійно зростав, що зумовлено підвищен-

ням популярності виїзного туризму серед усіх верств населення та інтеграцією України у 

міжнародний бізнес простір. Тенденції зміни кількості виїжджаючих закордон [18] та ос-

новних показників туристичного страхування [18] представлені у табл. 1. 

Таблиця 1 

Динаміка обсягу туристичних потоків та ключових показників розвитку туристичного 

страхування в Україні 

Показник 
Значення показників за роками: 

2015 2016 2017 2018 2019 

Кількість туристів, що обслуго-

вуються туроператорами та тура-

гентами 

2019576 2549606 2806426 4557447 6132097 

Темпи приросту кількості турис-

тів, що обслуговуються туропера-

торами та турагентами, % 

-16,72 26,24 10,07 62,39 34,55 

Валові страхові премії з туристи-

чного страхування (медичні ви-

трати), млн. грн. 

490,8 726,9 890,9 1345,9 1885,5 

Темпи приросту валових страхо-

вих премій з туристичного стра-

хування (медичні витрати), % 

47,79 48,11 22,56 51,07 40,09 

Питома вага туристичного стра-

хування (медичні витрати) у вало-

вих страхових преміях ринку, % 

1,9 2,2 2,2 3,6 4,7 

Рівень страхових виплат з турис-

тичного страхування (медичні ви-

трати), % 

34.48 29.81 29.57 23.24 18.55 

 

Динаміка показників розвитку туристичного страхування за обсягом страхових 

премій та зростання їх частки у страховому портфелі ринку свідчить  про високий попит на 

дані послуги страхових компаній та перспективність зосередження зусиль, направлених на 

підвищення конкурентоспроможності цього сегменту ринку. 

Аналіз наукових робіт [8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15], присвячених дослідженню про-

блем конкурентоспроможності, дав змогу уточнити визначення поняття «конкурентоспро-

можність послуг міжнародного туристичного страхування» як  комплексної характеристи-
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ки страхової послуги, яка визначає її здатність бути привабливішою для клієнта в порів-

нянні з іншими аналогічними послугами на міжнародному рівні за рахунок кращої якісної 

та цінової відповідності вимогам ринку та споживача. Конкурентоспроможність може бути 

визначена за допомогою комплексу якісних (асортимент послуг, нецінові умови страху-

вання, якість обслуговування, тощо) та кількісних характеристик (розмір страхового тари-

фу та ліміт відповідальності страховика, динаміка збуту страхових послуг тощо).       

Важливою складовою конкурентоспроможності послуг міжнародного туристичного 

страхування є привабливість умов страхування, які зокрема включають перелік ризиків, що 

покривається договором страхування, та обсяг страхового покриття.   Різноманітність 

ризиків, що можуть бути компенсовані договором туристичного страхування, обумовлена 

неоднорідністю непередбачуваних обставин, які можуть виникнути під час туристичної 

подорожі. Склад цих ризиків залежить від конкретного страхового випадку та враховується 

у страховому полісі.   

Наслідки пандемії COVID-19 змусили страхові компанії адаптувати власні програ-

ми та поліси туристичного страхування до нових економічних реалій, що є необхідною 

умовою для відновлення докризового рівня розвитку туристичної галузі. Наразі страховики 

добре забезпечені інформацією щодо вірусу, наявних методів лікування, рівня смертності, 

середнього часу поширення вірусу та лікування, що дозволяє їм включити покриття ризи-

ків, пов‟язаних с COVID-19, у власні поліси страхування та забезпечити надійний страхо-

вий захист для подорожуючих. Наявність покриття ризику лікування від COVID-19 у стра-

ховому договорі є значною перевагою для туристів при виборі страхової компаній для 

співробітництва, яка до того ж спонукає більшу кількість людей подорожувати.   

З метою визначення конкурентоспроможності програм міжнародного туристичного 

страхування, що пропонують вітчизняні страховики, проведено порівняльний аналіз умов 

страхування у ПРАТ СК «ПЗУ Україна», що є лідером ринку туристичного страхування в 

Україні, та всесвітньо відомих страхових компаній (табл. 2). 

Таблиця 2 

Порівняльна характеристика програм міжнародного туристичного страхування, що 

пропонують страхові компаній в Україні та закордоном  
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Додаткові переваги програм 

страхування 

HTH Worldwide  

[16] 
500 000 Так Так 

Відшкодування за вимушене 

переривання подорожі – 200%; 

покриття витрат на лікування 

домашніх тварин    
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John Hancock 

Insurance Agency  

[21] 

250 000 Так Так 

Відшкодування за затримку 

рейсу більше ніж на 3 години; 

можливість розірвати договір 

страхування без штрафник сан-

кцій протягом 14 днів  

Seven Corners 

[22] 
250 000 Так Так 

Відшкодування за затримку 

рейсу – 1500 доларів США; 

відшкодування вартості пош-

кодженого або втраченого 

спортивного обладнання;  

Trawick 

International [23] 
250 000 Так Так 

Ліміт відповідальності за за-

тримку рейсу – 2000 доларів 

США; 

ліміт відповідальності за скасу-

вання подорожі – 100 000 дола-

рів США;  

USI Affinity [24] 150 000 Так Так 

Ліміт відповідальності за запіз-

нення на рейс – 1500 доларів 

США; 

покриття витрат на пошук та 

порятунок; 

покриття вартості послуг на 

відстеження та прискорення 

повернення багажу 

AIG [25] 100 000 Так Так 

Ліміт відповідальності за ска-

сування подорожі – 150 000 

доларів США; 

відшкодування за затримку 

рейсу більше ніж на 5 годин; 

компенсація витрат на різні не-

зручності під час подорожі (за-

криття пам‟яток архітектури, 

перенаправлення рейсу, тощо) 

ПРАТ СК «ПЗУ 

Україна» [26] 
75 000 Так Так 

Відшкодування за відміну та 

затримку рейсу більше ніж на 4 

годин; 

поїздка співробітника, для за-

міщення Застрахованої особи у 

відрядженні 

 

Як видно із табл. 2, ПРАТ СК «ПЗУ Україна» пропонує дещо нижчий розмір ліміту 

страхового покриття зі страхування медичних витрат ніж світові лідери, втім склад ризиків, 

що покриваються договором, свідчить про привабливість та конкурентоспроможність пос-

луг міжнародного туристичного страхування, що надають вітчизняні страховики. 
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I етап 

Формування матриці 

вихідних даних 

Розрахунок показників, що характеризують 

конкурентоспроможність послуг міжнародного туристичного 

страхування, на основі консолідованих звітних даних 

страхових компаній України за 2013-2019 роки 

IІ етап 

Стандартизація значені 

матриці досліджуваних 

показників 

конкурентоспроможності

Перетворення показників у стандартизований вигляд за 

формулою:

                                    

      – стандартизоване значення показника k для і-го критерія 

конкурентоспроможності; 

      – значення показника k для і-го критерія 

конкурентоспроможності; 

      – середня арифметичне значення показників за і-м 

критерієм конкурентоспроможності;

      – стандартне відхилення показника k

IІІ етап 

Поділ показників 

конкурентоспроможності 

на стимулятори та 

дистимулятори

Стимулятори – ознаки, які чинять позитивний вплив на 

загальний рівень конкурентоспроможності послуг 

туристичного страхування;

Дестимулятори – ознаки, які чинять негативний вплив на 

узагальнюючий показник

IV етап 

Визначення вектору-

еталону

Координати еталонних значень для стимуляторів та 

дестимуляторів:

V етап 

Визначення відстані між 

окремими показниками 

та вектором еталоном

Відстань до вектору еталону розраховується за формулою:

 

VІ етап 

Визначення 

інтегрального показника 

конкурентоспроможності 

послуг туристичного 

страхування

Розрахунок таксономічного показника рівня розвитку за 

формулою:

Di – таксономічний показник рівня розвитку
 

Рис. 1. Порядок визначення інтегрального показника конкурентоспроможності послуг між-

народного туристичного страхування 
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Для оцінки конкурентоспроможності українських страховиків на міжнародному 

ринку туристичного страхування автором розроблено експрес підхід до визначення інтег-

рального показника конкурентоспроможності, який базується на кількісних коефіцієнтах, 

агрегованих у єдиний показник за допомогою таксономічного аналізу. Вихідною інформа-

цією для проведення розрахунків слугували консолідовані звітні дані страхових компаній 

України за 2013-2019 роки, розміщені на сайті Нацкофінпослуг [19], що здійснювала дер-

жавне регулювання у сфері ринків фінансових послуг до 30.06. 2020 року. 

В основу методу таксономічного аналізу покладено розрахунок таксономічної відс-

тані, тобто відстані між точками багатовимірного простору, розмірність якого визначається 

кількістю ознак, що характеризують досліджуваний об‟єкт. Вхідними даними при розраху-

нку таксономічного показника є матриця даних, побудована на основі стандартизованих 

ознак, що дозволяє властивості об‟єкта, представлені показниками з різними одиницями 

виміру, перетворити в єдину стандартизовану систему вимірювання [20].      

Метод розрахунку таксономічного показника розвитку, що використано для визна-

чення конкурентоспроможності послуг міжнародного туристичного страхування вітчизня-

них страхових компаній, полягає у виконанні наступних основних етапів (рис. 1). 

Сформована за визначеним порядком таксономічного аналізу (рис. 1) матриця вихі-

дних та стандартизованих показників конкурентоспроможності послуг міжнародного тури-

стичного представлена в табл. 3. 

Таблиця 3 

Вихідні та проміжні дані для визначення конкурентоспроможності послуг 

міжнародного туристичного страхування 

Рік 

Темпи прирос-

ту премій з ту-

ристичного 

страхуван-

ня,% 

Частка тури-

стичного 

страхування 

у страхових 

преміях рин-

ку,%  

Рівень страхо-

вих виплат з 

туристичного 

страхування,% 

Обсяг 

страхових 

премій на 

одного ту-

риста, грн. 

Частка пер-

ших 10 страхо-

виків на ринку 

туристичного 

страхуван-

ня,% 

X1k Z1k X2k Z2k X3k Z3k X4k Z4k X5k Z5k 

2013 2,99 -1,24 1,28 -1,04 30,60 0,35 14,08 -0,98 47,78 -1,37 

2014 -0,78 -1,41 1,35 -0,96 33,76 0,90 14,80 -0,94 49,61 -1,13 

2015 47,79 0,79 1,78 -0,50 34,48 1,03 21,21 -0,60 59,32 0,15 

2016 48,14 0,81 2,24 0,00 29,81 0,22 29,47 -0,16 61,93 0,49 

2017 22,55 -0,35 2,20 -0,05 29,57 0,17 33,70 0,07 65,67 0,98 

2018 51,07 0,94 2,96 0,77 23,24 -0,93 48,40 0,85 55,64 -0,34 

2019 40,09 0,45 3,90 1,78 18,56 -1,75 65,36 1,75 67,49 1,22 

Еталон 0,94 1,78 1,03 1,75 -1,37 
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Після проведення стандартизації вихідних даних та визначення вектору еталону 

(табл. 3) здійснено розрахунок Евклідової відстані між показниками та їх еталонними 

значеннями, на основі чого отримано інтегральний показник конкурентоспроможності 

послуг туристичного страхування (рис. 2). 

Як представлено на рис. 2, найбільшого значення інтегральний показник конку-

рентоспроможності  послуг міжнародного туристичного страхування досягнув у 2018 

році переважно за рахунок високих темпів зростання обсягу валових страхових премій 

та зниження частки 10 перших страховиків на ринку послуг туристичного страхування, 

що характеризує ступінь його монополізації. Втім,  у 2019 році відбувся спад цих пока-

зників, а відповідно й інтегрального показника конкурентоспроможності. Зростання 

рівня конкуренції у галузі є позитивним фактором, який стимулює страхові компанії 

підвищувати якість послуг та пропонувати більш привабливі умови страхування для 

споживачів. 

 

 

Рис. 2. Тенденції зміни інтегрального показника конкурентоспроможності послуг міжнаро-

дного туристичного страхування 

 

Для якісної інтерпретації результатів оцінки конкурентоспроможності викорис-

тано шкалу, розроблену за законом Фібоначчі, згідно з яким зміни найімовірніше від-

буваються на рівні 38,2% і 61,8%. Значення різниці максимального та мінімального 
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значень шкали у даному випадку 1–0=1. Після перемноження цієї різниці послідовно 

на 0,382 і 0,618 та віднімання кожної із отриманих сум від "максимуму" визначено зна-

чення інтервалів, в межах яких відповідно до закону Фібоначчі найбільш імовірно від-

буваються зміни [20].    

Таким чином, у результаті шкалювання за законом Фібоначчі отримано 3 рівні 

конкурентоспроможності послуг міжнародного туристичного страхування: низький [0; 

0,382), середній [0,382; 0,618) і високий [0,618; 1]. На основі аналізу інтегрального по-

казника за побудованою шкалою можна зробити висновок, що лише у 2018 році конку-

рентоспроможність послуг міжнародного туристичного страхування досягнула серед-

нього рівня, а у всі інші роки була на низькому рівні. Тому зусилля менеджменту стра-

хових компаній та органів нагляду за страховою діяльністю мають бути направлені на 

підвищення конкурентоспроможності послуг туристичного страхування, як важливого 

каталізатора розвитку туризму в умовах пандемії COVID-19.   

Висновки. У статті проаналізовано програми міжнародного туристичного стра-

хування, що пропоную страхові компаній в Україні та закордоном. Встановлено тенде-

нцію до розширення спектру ризиків, що покриваються договорами туристичного 

страхування, в умовах пандемії COVID-19. Запропоновано експрес підхід до інтеграль-

ного оцінювання та якісної інтерпретації рівня конкурентоспроможності послуг міжна-

родного туристичного страхування, який, на відміну від існуючих, базується на розра-

хунку таксономічного показника розвитку та побудові шкал за законом Фібоначчі. 

Враховуючи низький рівень конкурентоспроможності послуг туристичного страхуван-

ня впродовж 2013-2019 років, зроблено висновок про необхідність зміни підходів до 

управління та регулювання страхової діяльності.  
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