
 

Любі друзі! Багато народів захоплюються героїзмом і мужністю українського 

народу. Після перемоги багато людей з різних країн хотітимуть краще пізнати Україну. 

Тож, ми вже зараз повинні працювати для відбудови, щоб і надалі прославляти нашу 

неймовірну Батьківщину. 

        Знання - це наша сила! 

        Коли лунає сирена-направляйтесь в укриття! Бережіть себе! 

 

Урок № 132 

Дата: 21.04.2022 

Тема: Страхування цивільної відповідальності в туризмі 

Мета: охарактеризувати поняття страхування цивільної відповідальності; розвивати 

аналітичне мислення, професійні навички, пам'ять, мислення; виховувати повагу до 

професії. 

Хід уроку: 

        Страхування цивільної відповідальності — це страхування відповідальності перед третіми 

особами за зобов'язаннями, які виникають унаслідок збитків, заподіяних здоров'ю чи майну 

туристів (чи інших осіб) під час перебування за кордоном. Розглянемо деякі програми страхування 

цивільної відповідальності. 

    Страхування цивільної відповідальності за збитки, заподіяні майну інших осіб. Номери 

закордонних готелів 4—5 зірок оснащені дорогими меблями, телевізором, кондиціонерами, міні-

баром тощо. Якщо випадково турист щось пошкодив чи зіпсував, страхова компанія готова 

матеріально відповідати за дії застрахованого. 

    Деякі європейські країни (Австрія, Німеччина) висувають вимоги обов'язкового страхування 

цивільної відповідальності гірськолижників. При страхуванні туристів-гірськолижників 

страховими випадками визнаються тілесні ушкодження, отримані застрахованими внаслідок 

нещасного випадку, у тому числі під час занять спортом, раптове гостре захворювання, що 

загрожує здоров'ю і життю застрахованого, втрата багажу з вини транспортної компанії, 

розкрадання і втрата документів, смерть застрахованого внаслідок нещасного випадку чи 

викликана захворюванням, а також цивільна відповідальність гірськолижника перед третьою 

стороною. 

    Страхування відповідальності туроператори за договором на туристичне обслуговування. 

Об'єктом страхування є майнові інтереси туропе-ратора, пов'язані з відшкодуванням туристу 

збитків у разі невиконання чи неповного виконання туроператором його зобов'язань за договором 

з туристом на туробслуговування за кордоном у зазначеному в договорі терміні. Досить часто 

туристи, повернувшись з закордонної подорожі, пишуть у турфірми претензійні листи, 

звертаються з позовами до суду і нерідко виграють справи про захист своїх прав, порушених не 

завжди з вини турфірми (найчастіше з вини закордонного туроператора, авіапе-ревізника й ін.). 

Багато турфірм у своїх кошторисах витрат виокремлюють збитки від виплат туристам за 

претензіями. Страхові компанії можуть взяти на себе гарантії страхування відповідальності 

туроператорів перед туристами, що дало б змогу скоротити цю статтю витрат. 

 

Урок № 133 

Дата: 21.04.2022 

Тема: Страхування цивільної відповідальності в туризмі 

Мета: охарактеризувати поняття страхування цивільної відповідальності; розвивати 

аналітичне мислення, професійні навички, пам'ять, мислення; виховувати повагу до 

професії. 

Хід уроку: 

Страховими ризиками в договорі страхування відповідальності туроператора за порушення 

договору на туробслуговування можуть бути: 



 фінансові ризики (збитки) туроператора внаслідок невиконання зобов'язань його 

партнерами (авіакомпаніями, закордонними туроператорами, готелями й ін.); 

  фінансові ризики, пов'язані з відсутністю в туроператора необхідних коштів на надання 

турпослуг за договором з туристом (наприклад, через банкрутство туроператора). 

        Страхова сума повинна забезпечувати покриття вартості поїздки відповідно до договору на 

туробслуговування, проживання і харчування туристів у країні тимчасового перебування, 

відшкодування збитків туристів, і витрат на їхню евакуацію на батьківщину, витрат, пов'язаних із 

діяльністю дипломатичних представництв і консульських служб із надання допомоги туристам 

тощо. Туроператор повинен мати гарантійне свідоцтво, яке засвідчує наявність страхового поліса 

для покриття своєї відповідальності перед туристами за договором на туробслуговування. 

    Страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів передбачають 

законодавства більшості країн. На кожному виді транспорту діють свої правила перевезення й 

умови страхування пасажирів та їхнього багажу. Правила безпеки і страхування пасажирів 

посідають центральне місце у міжнародних конвенціях про повітряні, морські, автомобільні й 

залізничні перевезення. 

   Страхування цивільної відповідальності перевізників має дуже важливе значення, тому що успіх 

подорожі за кордон залежить, насамперед, від надійності транспорту. Перевізник — це організація, 

підприємець, які здійснюють транспортне й експедиційне обслуговування пасажирів транспортом 

усіх категорій: автобусним, залізничним, морським, повітряним. Значна частина страхових 

випадків стається на етапі перевезення туристів автобусами, залізницею, морськими та річковими 

суднами, літаками та вертольотами. Однак у загальному обсязі перевезень частка цих страхових 

випадків є незначною. 

     Об'єктом страхування цього виду є цивільна відповідальність власників транспорту за можливе 

заподіяння шкоди туристам при транспортній події. Матеріальні збитки та інші витрати, пов'язані 

з заподіянням шкоди здоров'ю і життю (травм, каліцтва й ін.) туристів, підлягають відшкодуванню 

страховою компанією. Страхування цивільної відповідальності здійснюється у той період, коли 

відповідальність за здоров'я туриста та його майно перейшла до перевізника. По цьому виді 

страхування оплачуються матеріальні збитки, пов'язані з втратою майна, лікуванням потерпілих 

мандрівників, відшкодуванням втрати сімейного доходу в зв'язку з каліцтвом чи смертю 

потерпілих, включаючи виплату довічної пенсії дітям чи іншим родичам. 

 

Питання для самоперевірки: 

1. У чому суть страхування цивільної відповідальності? 

2. Що вам відомо про страхування на гірськолижних курортах? 

3. У чому суть страхування відповідальності туроператори за договором на туристичне 

обслуговування? 

4. У чому суть страхування цивільної відповідальності перевізників? 

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 

 

Шановні учні! Нагадую, що на виконані вами завдання чекає моя електронна пошта: 

kvasha.n.v@gmail.com  або Вайбер чи Телеграм за номером: 093-74-98-200, 

але не пізніше 20:00 
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