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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СТРАХУВАННЯ ТУРИСТІВ В УКРАЇНІ 
 

Пандемія коронавірусу COVID-19 – це найбільше випробування, з яким зіткнувся світ із часів 

Другої світової війни. З’явившись в Азії наприкінці минулого року, вірус поширився на кожен 

континент окрім Антарктики. Криза матиме серйозні наслідки в глобальній економіці, при цьому 

згідно зі звітом МВФ, прогнозоване падіння ВВП з квітня 2020 року в Україні сягне позначки 7,7 

%. Існують доволі різні оцінки щодо подальшого відновлення глобальної економіки – від V-

подібного сценарію, що передбачає відновлення економіки рівня 2019 року вже у 2021 році, до 

більш тривалого відновлення та навіть довгострокової рецесії.  

Туризм є одним із тих секторів всесвітньої економіки, що постраждав найбільше у зв’язку з 

обмеженнями на пересування, а особливо складна ситуація склалася в авіаційній галузі.  

Станом на 20 квітня 2020 року через пандемію 100 % усіх міжнародних дестинацій ввели 

обмеження на в’їзд. Уряди країн моментально відреагували на необхідність мінімізувати 

економічні наслідки пандемії COVID-19, узявши за основу два загальних підходи з опанування 

ситуації: перший підхід направлений на забезпечення доступних кредитних ліній для бізнесу, а 

другий – на відтермінування сплати боргових і податкових зобов’язань.  

В Україні сьогодні спостерігається значне відставання у темпах впровадження заходів на 

підтримку туристичного сектора, що ставить під серйозну загрозу конкурентоспроможність галузі 

на глобальному ринку протягом прогнозованого періоду відновлення впродовж 2021 року.  

Ключові представники галузі, зокрема міжнародні готельні мережі, вводять ряд зовнішніх і 

внутрішніх заходів для мінімізації наслідків пандемії COVID -19, серед яких гарантії забезпечення 

ринку (перенесення заброньованих номерів на пізніший термін або відшкодування їх вартості, 

оптимізовані програми лояльності, підтримка спільнот), впровадження обов’язкових заходів із 

захисту здоров’я та безпеки та внутрішня реорганізація (скорочення, відпустки без збереження 

заробітної плати, скорочення/відмова від капітальних вкладень).  

Що стосується наслідків пандемії COVID-19 у сфері туризму, то Україна перебуває у відносно 

кращій ситуації, ніж більшість країн, оскільки тут частка внутрішнього та виїзного туризму 

значно перевищує показники вхідного потоку.  

Український туризм не отримав швидкого системного реагування з боку уряду у вигляді 

впровадження можливих заходів на підтримку туристичної галузі, якщо порівнювати із середнім 

реагуванням і типами заходів, запроваджених урядами сусідніх країн і країн -членів ЄС. Це ще 

більше ускладнює положення малого та середнього бізнесу (МСБ), який працює у сфер і 

гостинності, туризму та відпочинку. 

Наприкінці 2019 року за ініціативою ЄБРР і за участі зовнішніх партнерів було підготовлено 

документ «Дорожня карта конкурентоспроможного розвитку сфери туризму в Україні», що став 

результатом інтенсивної роботи всіх головних зацікавлених сторін туристичної сфери в Україні.  

Враховуючи нові обставини, необхідно внести відповідні зміни до запропонованого в 

Дорожній карті плану дій на 2020 і 2021 роки та включити до них негайні заходи з реагування на 

кризу COVID-19 і максимізації економіки туризму України. У поточній ситуації пріоритетними є 

наступні напрямки: 

– підтримка внутрішнього повітряного та залізничного транспортного сполучення та цін на 

квитки з можливими субвенціями; 

– підтримка внутрішнього туризму шляхом впровадження туристичних ваучерів і кредитних 

ліній для цього виду туризму; 

– подальше відтермінування податкових зобов’язань для об’єктів розміщення та кейтерингу 

з оплати ПДВ та додатку на прибуток; 

– безперервна оптимізація й оновлення робочих інструкцій для туристичного сектора на 

період пандемії. 

При цьому першочергове значення має створення офіційного та надійного інформаційного 

порталу, де будуть розміщуватися всі необхідні дані [2].  

Туристична галузь України першою відчула на собі наслідки активної фази карантину.  

Більшість готелів до середини травня залишались зачиненими, не мали можливість офіційно 

приймати відвідувачів. Також обмеження торкнулися масових заходів – фестивалів, концертів, 

спортивних змагань, які зазвичай приваблюють гостей з різних міст та країн. У результаті одними 

із найбільш постраждалих внаслідок карантинних обмежень стали туристичні, курортно -

рекреаційні та оздоровчі об’єкти (турбази, санаторії, пансіонати, оздоровчі комплекси), які 
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практично повністю припинили свою діяльність.  

За різними сценаріями, у 2020 році очікується падіння обсягу міжнародних туристичних 

прибутків на рівні 58-78 % порівняно з минулим роком. За оцінками експертів, відновлення 

попиту до рівня 2019 року займе не менше двох років, водночас авіакомпанії будуть змушені 

підвищити вартість в середньому на 43-54 %, що зменшить попит на подорожі [1].  

В цілому, втрати туристичної галузі в Україні оцінюються у понад 1,5 млрд. дол.  

В Україні виділяється група регіонів із яскраво вираженою туристичною специфікою, проте 

низка невирішених проблем гальмує розвиток внутрішнього туризму. В середньому в Україні 

частка валової доданої вартості (ВДВ) за видом діяльності «тимчасове розміщення й організація 

харчування» у загальному обсязі ВДВ складає 0,8%, в той час, як для Закарпатської області цей 

показник складає 1,7 %, Одеської - 1,6 %, Львівської - 1,5 %, Чернівецької, Івано-Франківської 

областей та м. Київ - 1,1 % [1]. Проте за наявності необхідного потенціалу (сприятливі кліматичні 

умови, рекреаційний потенціал, розвинена транспортна мережа, вагома історико-культурна та 

архітектурна спадщина тощо), існують чинники, які стримують розвиток туристичної галузі:  

 незадовільний стан доріг та під’їзних шляхів до об’єктів туристичного призначення, 

недостатній рівень розвиненості та висока вартість авіаційного сполучення; 

 недостатня облаштованість рекреаційних територій та низький рівень  

 туристичного сервісу, інтенсивна забудова прибережної смуги, що створює додаткове 

навантаження на комунальну інфраструктуру та веде до забруднення узбережжя та моря;  

 низький рівень інформаційного супроводження туристичної діяльності, недостатній рівень 

управління галуззю; 

 незадовільний стан туристичних об'єктів, зокрема, архітектурної спадщини;  

 відсутність системної державної підтримки розвитку туристичної галузі;  

 значний рівень тінізації сфери, що утруднюватиме протиепідемічний контроль, проте 

може спрацювати як певний компенсатор обтяжливості офіційних умов прийняття туристів у 

зареєстрованих суб’єктів діяльності; 

 нецільове використання коштів від туристичного збору на місцях. У 2019 році завдяки 

зміні підходів до визначення ставок туристичного збору, надійшло до місцевих бюджетів 196,2 

млн грн, що на 216,3% більше ніж у попередньому році, проте, ці кошти «розчиняються» в 

загальному фонді місцевих бюджетів [1]. 

Наявні тимчасові позитивні тенденції не в змозі повноцінно компенсувати втрати від 

«простою» бізнесу. Адаптивний карантин не став панацеєю для туристичної сфери – часто в 

регіонах просто недотримуються жодних карантинних обмежень, тож готелі перетворюються на  

осередки розповсюдження коронавірусу. Очікувана економічна рецесія в Україні, падіння рівня 

добробуту населення, що матиме наслідком неможливість витрачати гроші на відпочинок, ще 

більш деструктивно вплине на галузь. 

Отже, станом на сьогодні Україна значно відстає у впровадженні заходів підтримки 

туристичного сектора, що ставить під серйозну загрозу конкурентоспроможність галузі на 

глобальному ринку протягом прогнозованого відновлення у 2021 році. Попереду світ усе ще 

чекають серйозні проблеми, починаючи з  невизначеної тривалості періоду пандемії та 

завершуючи обмеженнями на пересування, і все це в контексті глобальної економічної рецесії. 

Країни в усьому світі впроваджують широкий ряд заходів для мінімізації наслідків пандемії 

COVID-19 і стимулювання відновлення туристичного сектора. 
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