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СТРАХУВАННЯ ЯК МЕТОД ЗАПОБІГАННЯ БАНКРУТСТВУ  
СУБ’ЄКТІВ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

INSURANCE AS A METHOD OF PREVENTING BANKRUPTCY  
OF BUSINESS ENTITIES IN TOURISM

У статті розглянуто сучасний стан туризму в Україні та доведено необхідність пошуку альтерна-
тивних методів і інструментів запобігання банкрутству суб’єктів туристичної діяльності. На основі 
дослідження особливостей та ризиків діяльності суб'єктів туристичної діяльності, що посилилися 
в умовах пандемії COVID-19, розроблено рекомендації до впровадження у практику страхування 
як методу запобігання банкрутству. Комплексний страховий захист суб’єктів господарювання в 
туристичній галузі доцільно реалізувати шляхом поєднання страхування за такими напрямами, 
як: страхування від переривання туристичної діяльності (компенсація збитків від перерв у діяль-
ності через незалежні від суб’єкта туристичної діяльності причини, в тому числі пов’язані з панде-
мією COVID-19 та обмежувальними для туризму заходами), страхування цивільної та професійної 
відповідальності туроператорів, турагентів, страхування майна та персоналу, а також кіберстра-
хування.

Ключові слова: страхування, страховий захист, банкрутство, запобігання банкрутству, туризм, 
суб’єкти туристичної діяльності.

В статье рассмотрено современное состояние туризма в Украине и доказана необходимость 
поиска альтернативных методов и инструментов предотвращения банкротства субъектов тури-
стической деятельности. На основе исследования особенностей и рисков деятельности субъ-
ектов туристической деятельности, усилившихся в условиях пандемии COVID-19, разработаны 
рекомендации к внедрению в практику страхования как метода предотвращения банкротства. 
Комплексную страховую защиту субъектов хозяйствования в туристической отрасли целесоо-
бразно реализовать путем объединения страхования по следующим направлениям: страхование 
от прерывания туристической деятельности (компенсация убытков от перерывов в деятельности 
по не зависящим от субъекта туристической деятельности причинам, в т. ч. связанным с панде-
мией COVID-19 и ограничительными для туризма мерами), страхование гражданской и профес-
сиональной ответственности туроператоров, турагентов, страхование имущества и персонала, а 
также киберстрахование.

Ключевые слова: страхование, страховая защита, банкротство, предотвращение банкротства, 
туризм, субъекты туристической деятельности.

The tourism industry has been significantly affected by the COVID-19 pandemic and quarantine 
restrictions. During 2020, the flow of tourists in Ukraine decreased by 2.6 times and 86 tour operators 
and 488 travel agents ceased operations. Therefore, the topic of bankruptcy in tourism is relevant. 
The issue of using insurance as a method of preventing the bankruptcy of business entities in tour-
ism has not been adequately covered in scientific developments, but scientists have studied some 
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aspects of this problem. The purpose of the study is to substantiate the relevance and feasibility of 
using insurance as a method of preventing bankruptcy of tourism entities and to develop practical 
recommendations for the introduction of insurance in tourism. Insurance in tourism is often limited to 
insurance of liability of tourism entities for damage caused to life or health of a tourist or his property, 
which belongs to the mandatory types of insurance in accordance with the Law of Ukraine “On Insur-
ance”. Compulsory tourism insurance is intended for tourist insurance to cover the costs associated 
with an accident or illness. Subjects of tourist activity (tour operators, travel agents, other business 
entities providing temporary accommodation, meals, excursions, entertainment and other travel ser-
vices) also need insurance protection in the context of covering the costs of certain events, including 
producing bankruptcy. The disadvantage of the current state of the insurance market of Ukraine is the 
lack of specialized insurance products for tourism entities.  At the same time, a new insurance product 
for the protection of tourism entities is promising for insurance companies and tourism entities. Com-
prehensive insurance protection of subjects of tourist activity should be implemented by combining 
insurance in such areas as insurance against interruption of tourist activity (include protection against 
costs and losses associated with the COVID-19 pandemic); civil liability insurance of tour operators, 
travel agents; professional liability insurance of tour operators, travel agents; property insurance; staff 
insurance; cyberinsurance. 

Key words: insurance, insurance protection, bankruptcy, bankruptcy prevention, tourism, subjects 
of tourist activity.

Постановка проблеми. Туристична галузь 
зазнала значного негативного впливу пан-
демії COVID-19 та запроваджених карантин-
них обмежень. Протягом 2020 р. порівняно з 
2019 р. в Україні відбулося зменшення турис-
тичних потоків у 2,6 раза, у тому числі: у 
7,3 раза – за в’їзними туристичними потоками, у 
2,6 раза – за виїзними туристичними потоками, 
у 2,3 раза – за внутрішніми туристичними пото-
ками [1]. Як наслідок, у 2020 р. свою діяльність 
припинили 86 туроператорів – юридичних осіб, 
150 турагентів – юридичних осіб та 338 тураген-
тів – фізичних осіб-підприємців [1], що актуалі-
зує тему банкрутства у туризмі та пошук аль-
тернативних методів і інструментів запобігання 
банкрутству суб’єктів господарювання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблематика застосування страхування як 
методу запобігання банкрутству суб’єктів гос-
подарювання в туризмі не знайшла належного 
висвітлення у наукових розробках, проте вчені 
досліджували окремі аспекти цієї проблеми: 
І. Косарєва та О. Борисенко [2], М. Клемпар-
ський [3] досліджували механізм страхування 
як засіб запобігання банкрутству через ство-
рення обов’язкового страхування ризику 
неплатоспроможності суб’єктів господарю-
вання; страхування діяльності туристичних під-
приємств досліджували O. Грaбчук [4], Г. Мар-
ків та Й. Гурал-Пулроле [5], А. Мельнікова [6], 
І. Удуд [7] та інші. Проте проблематика особли-
востей реалізації страхування як методу запобі-
гання банкрутству суб’єктами господарювання 
в туризмі потребує детального дослідження.

Метою дослідження є обґрунтування акту-
альності та доцільності застосування стра-
хування як методу запобігання банкрутству 
суб’єктів туристичної діяльності, а також роз-

роблення практичних рекомендацій щодо його 
впровадження.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Концепція дослідження страхування як методу 
запобігання банкрутству суб’єктів господарю-
вання в туризмі (рис. 1) вказує на необхідність 
застосування системного підходу та враху-
вання трьох різних компонентів, таких як: види 
страхування підприємницьких ризиків, страху-
вання як метод запобігання банкрутству, схиль-
ність суб’єктів господарювання в туристичній 
галузі до банкрутства (описана у постановці 
проблеми).

Страхування у туризмі найчастіше обмеж-
ують страхуванням відповідальності суб’єктів 
туристичної діяльності за шкоду, заподіяну 
життю чи здоров’ю туриста або його майну, що 
належить до обов’язкових видів страхування 
відповідно до статті 7 Закону України «Про стра-
хування» від 07.03.1996 № 85/96-ВР [8]. Таким 
чином, обов’язкове страхування у туризмі 
призначено для покриття витрат, пов'язаних із 
настанням нещасного випадку або хвороби.

Суб'єкти туристичної діяльності (туропера-
тори, турагенти, інші суб'єкти підприємницької 
діяльності, що надають послуги з тимчасового 
розміщення, харчування; екскурсійні, розва-
жальні та інші туристичні послуги) також потре-
бують страхового захисту у контексті покриття 
витрат від певних подій, в тому числі продуку-
ючих банкрутство.

Сучасний стан страхового ринку України 
вказує на обмеженість страхових продуктів, 
які пропонують страхові компанії для суб’єктів 
господарювання (таблиця 1). Станом на І квар-
тал 2021 р. провідні десять страхових компаній, 
які здійснюють види страхування інші, ніж стра-
хування життя (за обсягами чистих заробле-
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них страхових премій), частка яких становить 
42% [9], пропонують переважно страхування 
автотранспорту, майна, медичне страхування 
для персоналу та страхування від нещасного 
випадку на виробництві. Це слід вважати недолі-
ком сучасного стану страхового ринку України 
та не слід розглядати як метод запобігання бан-
крутству суб’єктів господарювання в туризмі.

ПрАТ «СК «Уніка» та АТ «Страхова група 
«ТАС» пропонують страхові продукти «Комп-
лексний страховий захист малого і серед-
нього бізнесу» та «Повний бізнес-захист», які 
об’єднують страхування майна, страхування 
відповідальності, страхування від фінансових 
збитків через переривання підприємницької 
діяльності. На нашу думку, для суб’єктів гос-

Рис. 1. Концепція дослідження страхування як методу запобігання банкрутству  
суб’єктів туристичної діяльності, авторська розробка

Суб’єкти туристичної 
діяльності 

Види страхування 
підприємницьких 

ризиків 

Схильність суб’єктів 
 туристичної  діяльності 

до банкрутства 

Страхування як метод запобігання 
банкрутству суб’єктів господарювання 

Рис. 2. Комплексний страховий захист суб’єктів господарювання в туристичній галузі
Джерело: авторська розробка
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раторів, турагентів (ком-
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якої виникає зобов'язання 
відшкодувати шкоду, зав-
дану третім особам в ре-
зультаті здійснення про-

фесійної діяльності 

Страхування від перери-
вання туристичної діяль-

ності (компенсація збитків 
від перерв у діяльності че-
рез незалежні від суб'єкта 

туристичної діяльності при-
чини, в тому числі пов’язані 
з пандемією COVID-19 та 

обмежувальними для  
туризму заходами) 

Страхування цивільної 
відповідальності туро-
ператорів, турагентів 
відповідно до ст. 15  

Закону України  
«Про туризм» від 

15.09.1995 р.  
№ 324/95-ВР 
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подарювання в туризмі такі страхові продукти 
не досить актуальні, оскільки страхування від 
фінансових збитків через переривання підпри-
ємницької діяльності обмежується причинами 
(страховими випадками), такими як пожежа, 
удар блискавки, вибух, протиправні дії третіх 
осіб, стихійні лиха.

Іншим недоліком сучасного стану страхо-
вого ринку України слід вважати відсутність 
спеціалізованих страхових продуктів для 
суб'єктів туристичної діяльності та за видами 
економічної діяльності загалом, окрім сіль-
ського господарства, будівництва та вантажних 
перевезень, що пропонують ПрАТ «СК «Уніка», 
АТ «Страхова група «ТАС», АТ «СК «ІНГО», 
ПАТ «СК «Українська страхова група», ПрАТ 
«СК «Фінекс», ПрАТ «СК «Альфа страхування», 
ПрАТ «СК «Провідна» з досліджуваної вибірки. 

Врахування особливостей та ризиків діяль-
ності суб'єктів туристичної діяльності (туро-
ператорів, турагентів, інших суб'єктів підпри-
ємницької діяльності, що надають послуги з 
тимчасового розміщення, харчування, екскур-

сійні, розважальні та інші туристичні послуги) 
свідчить про наявність таких ризиків діяльності, 
як: переривання підприємницької діяльності 
через запровадження карантинних обмежень, 
пов’язаних із пандемією COVID-19 в окремих 
країнах чи в Україні, додаткові витрати на вре-
гулювання спорів (у тому числі судових) під 
час скасування турів, їх відтермінування тощо, 
помилки та неточності під час інформування 
туристів через часті та непрогнозовані зміни 
умов туризму; погіршення репутації (діло-
вого іміджу) суб'єктів туристичної діяльності, 
пошкодження майна, кібератаки та втручання 
у інформаційні системи туроператорів, тура-
гентів та міжнародні платіжні системи, недо-
статній розмір фінансового забезпечення 
цивільної відповідальності (туроператор – не 
менше 20 тис євро; туроператор, який надає 
послуги виключно з внутрішнього та в'їзного 
туризму, – 10 тис євро; турагент – 2 тис євро 
[10]) тощо. 

Одночасно перспективним для вітчизняних 
страхових компаній та суб'єктів туристичної 

Таблиця 1
Страхові продукти українських страхових компаній для суб’єктів господарювання
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Страхування майна + + + + +
Автострахування + + + + + + +
Страхування від перерв у 
виробництві, страхування від 
простою виробництва

+

Страхування відповідальності перед 
третіми особами +

Медичне страхування персоналу + + + + + + +
Страхування від нещасного випадку + + +
Страхування фінансових витрат 
від перерв у виробництві +

Комплексний страховий захист 
малого і середнього бізнесу +

Страхування переривання 
підприємницької діяльності +

Комплексне страхування ризиків +
Повний бізнес-захист (страхування 
майна, відповідальності, фінансових 
збитків)

+

Кібербезпека +
Фінансова та професійна 
відповідальність +

Джерело: складено авторами за даними офіційних сайтів страхових компаній 
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діяльності є страховий продукт, що буде ство-
рювати захист саме для суб'єктів туристичної 
діяльності, а не туристів, та враховувати ризики 
туристичної діяльності. Насамперед він має 
містити захист від витрат та втрат, пов’язаних із 
пандемією COVID-19, у складі страхування пере-
ривання підприємницької діяльності. Інозем-
ний досвід свідчить про розроблення подібних 
страхових продуктів: «у лютому (2020 р. – Авт.) 
у провінції Хайнань з'явилася програма страху-
вання бізнесу від втрат, пов'язаних з епідемією 
«корони». Загальний обсяг покриття становив 
12 млн юанів, що еквівалентно $1,7 млн. Стра-
ховики компенсуватимуть збитки, пов'язані з 
виснаженням запасів сировини, витратами на 
зарплату співробітників, введенням карантин-
них заходів та іншими втратами» [11]. 

До складу комплексного страхового захисту 
суб'єктів туристичної діяльності доцільно 
додати страхування професійної відповідаль-
ності туроператорів, турагентів, страхування 

майна, страхування персоналу, кіберстраху-
вання тощо (рис. 2).

Висновки з проведеного дослідження. На 
основі дослідження особливостей та ризи-
ків діяльності суб'єктів туристичної діяльності 
(туроператорів, турагентів, інших суб'єктів під-
приємницької діяльності, що надають послуги з 
тимчасового розміщення, харчування, екскур-
сійні, розважальні та інші туристичні послуги), 
що посилилися в умовах пандемії COVID-19, 
розроблено рекомендації до впровадження в 
практику комплексного страхового захисту як 
методу запобігання банкрутству. Комплексний 
страховий захист суб’єктів господарювання в 
туристичній галузі доцільно реалізувати шля-
хом поєднання страхування за такими напря-
мами, як: страхування від переривання турис-
тичної діяльності, страхування цивільної та 
професійної відповідальності туроператорів, 
турагентів, страхування майна та персоналу, а 
також кіберстрахування.
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