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університету імені Тараса Шевченка, 
04119, м. Київ, вул. Мельникова, 36/1

ВІДГУК

офіційного опонента 

на дисертацію Дьордяк Оксани Василівни 

«Міжнародно-правове регулювання діяльності з надання

туристичних послуг», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата

юридичних наук за спеціальністю 12.00.11 - міжнародне право

Актуальність теми дослідження. Темпи розвитку туристичної 

індустрії призводять до виникнення різноманітних видів реалізації дозвілля. 

Відповідно, актуалізується потреба в ефективному регулюванні таких 

правовідносин. Особливістю регулювання цих відносин є транскордонний 

характер туризму, що передбачає вихід за рамки правового регулювання в 

межах однієї держави. Розбіжності в регулюванні туристичних відносин 

призводять до повільного розвитку туристичної індустрії, а також до 

виникнення неконкурентного середовища і численних порушень прав 

людини. З'являються нові технології організації туристичного дозвілля, що 

нерідко не мають жодного регулювання.

Розвиток туристичної індустрії вимагає створення універсальних 

міжнародно-правових норм, які допоможуть зробити її доступнішою для 

туристів, прибутковішою для держав та тих, хто продає туристичні послуги. 

Туризм є комплексним явищем, а отже, його компоненти підпадають під різні 

напрями регулювання, а саме: правила добросовісної конкуренції, захист прав 

споживачів, захист прав людини, регулювання міграції, регулювання 

перевезень пасажирів та ін. Як наслідок, в загальному міжнародному праві

Відділ діловодства та архіву 
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імиш. Тараса Шевченка



складається і активно розвивається міжгалузевий комплекс норм, що 

спрямовані на регулювання відносин з надання туристичних послуг. Більш 

активно такий процес розвивається в рамках регіональних інтеграційних 

об'єднань держав. Все це вимагає чіткого розуміння природи таких процесів 

та особливостей їх розвитку, іх професійної юридичної оцінки, з'ясування 

практичних наслідків залучення держави до участі в відповідних 

міжнародно-правових відносинах.

Проблема, досліджувана в дисертації, набуває ще більшого значення в 

умовах стрімкого отримання Україноє безвізового режиму спочатку з 

державами Європейського Союзу, а згодом з багатьма іншими країнами 

азійського і карибського регіонів. При цьому ступінь наукової розробки цієї 

важливої теми залишається в українській науці міжнародного права 

абсолютно недостатньою. Поодинокі дослідження вітчизняними авторами 

певних аспектів проблеми охоплюють лише окремі сторони визначеного 

предмету. Отже, подана на рецензію дисертація має наукову і практичну 

актуальність.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Дисертація підготовлена на кафедрі міжнародного права Державного 

вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет» у 

рамках теми наукових досліджень, що є загальною плановою темою кафедри 

міжнародного права юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський 

національний університет» «Теорія та практика трансформацій сучасного 

міжнародного права» (номер державної реєстрації 01150007030)»..

Наукова новизна отриманих результатів. Постановка мети, 

сформульовані завдання дисертації, хід їх вирішення засвідчують наукову 

новизну роботи і визначають її як одну з перших у вітчизняній доктрині 

міжнародного права комплексну наукову працю, в якій проведено 

комплексне дослідження сучасного міжнародно-правового регулювання з 

надання туристичних послуг, зокрема в праві Європейського Союзу, 

з'ясовано обсяг міжнародно-правових зобов'язань України в цій сфері та
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рівень відповідності законодавства України таким зобов'язанням, а також 

перспективи міжнародно-правової уніфікації законодавства, що регулює 

туристичну діяльність.

Заслуговують на увагу наступні положення, висновки та рекомендації 

цього дослідження, з якими можна погодитися:

Передусім, вперше у вітчизняній міжнародно-правовій науці 

комплексно досліджено правове регулювання діяльності з надання 

туристичних послуг в загальному міжнародному праві, в актах основних 

регіональних об’єднань, включаючи ЄС. На підставі рішень суду ЄС та 

національних судів виявлено основні проблеми та перешкоди на шляху до 

реалізації права на відпочинок. Доведено, що відсутність уніфікованого 

законодавства створює численні перешкоди у процесі здійснення 

туристичної діяльності.

На основі дослідження нормативних актів ООН та критичного 

осмислення положень та висновків міжнародно-правової наукової доктрини 

доведено важливість віднесення прав споживачів до основних прав людини, 

що, зважаючи на транскордонний характер туризму, матиме важливе 

значення для створення універсальних міжнародних норм та забезпечить 

належний юридичний захист в користуванні туристичними послугами.

На основі порівняльного дослідження правового регулювання в 

загальному міжнародного права, в нормативних актах основних регіональних 

об’єднань, ЄС та України доведено, що саме ЄС ініціює прогресивний розвиток 

міжнародно-правового регулювання з надання туристичних послуг.

Надано правову оцінку впливу сучасної міграційної та візової політики 

різних держав на реалізацію права на відпочинок.

З’ясовано вплив розвитку інформаційно-комунікаційних технологій на 

туристичну діяльність, досліджено сучасний стан правового регулювання 

діяльності щодо надання послуг через мережу Інтернет та з'ясовано ефективність 

правового захисту у випадку порушення прав онлайн-споживачів. У цьому 

контексті проаналізовано становлення та розвиток міжнародно-правове



регулювання так званого електронного туризму, досліджено вплив сучасних 

соціальних Інтернет-мереж на діяльність із надання туристичних послуг.

Надано міжнародно-правову оцінку впливу підписання Угоди про 

асоціацію між Україною та ЄС на розвиток вітчизняного законодавства у сфері 

надання туристичних послуг.

Ступінь обґрунтованості і достовірності наукових результатів. 

Концепція дисертаційної роботи достатньо вмотивована. Здобувач добре 

обізнаний з матеріалом дисертації, відчувається ґрунтовне опрацювання 

джерел і вдале володіння сучасними методами наукового дослідження. 

Робота відзначається послідовністю, взаємозумовленістю концепції, завдань 

і результатів, цікавим змістовним матеріалом та аргументованістю.

Дисертація відповідає усім формально визначеним вимогам. Так, у 

вступі обґрунтовується актуальність теми дослідження, її зв’язок з 

науковими програмами, планами, темами, визначається об’єкт і предмет 

дослідження, його методологічна основа, наукова новизна, теоретичне і 

практичне значення отриманих результатів.

Структура роботи виглядає збалансованою за обсягом і змістом. Автор 

обрав цілком виправданий, на нашу думку, підхід до розгляду питань, що 

входять до предмету дослідження, а саме: надано міжнародно-правову 

характеристику діяльності з надання туристичних послуг, з'ясовано ключові 

характеристики щодо уніфікації міжнародно-правового регулювання 

діяльності з надання туристичних послуг, досліджено правове регулювання 

діяльності з надання туристичних послуг у рамках Європейського Союзу, і 

врешті надано характеристику правового регулювання діяльності з надання 

туристичних послуг в Україні з точки зору її відповідності міжнародно-правовим 

зобов'язанням нашої держави та тих правових стандартив, що визначені Угодою 

про асоціацію між Україною та ЄС.

Дослідження О.В. Дьордяк спирається на ґрунтовну джерельну базу, 

яку складають міжнародні договори, акти міжнародних міжурядових 

організацій, акти Європейського Союзу, монографічні дослідження і наукові
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статті вітчизняних і зарубіжних фахівців з міжнародного права.

Значення результатів дослідження для науки і практики.

Сформульовані у дослідженні висновки, положення і пропозиції є внеском у 

розвиток науки міжнародного публічного права і можуть бути використані: у 

науково-дослідницькій сфері; на практиці -  для формування міжнародно- 

правової позиції органами зовнішніх зносин України; у навчальному процесі 

-  під час підготовки підручників і навчально-методичних посібників з 

навчальних дисциплін «Міжнародне публічне право», «Право міжнародних 

організацій», тощо.

Відзначаючи високий науковий рівень представленої на рецензування 

дисертації, її практичну значимість, слід зазначити, що у роботі містяться 

спірні та дискусійні положення, зокрема:

1. Дисертантка зазначає, що в дослідженні "на підставі рішень 

Європейського суду з прав людини, виявлено основні проблеми та 

перешкоди на шляху до реалізації права на відпочинок у сучасних 

міжнародних відносинах". Як відомо, Конвенція про захист прав людини і 

основоположних свобод 1950 року захищає комплекс прав людини, що 

відносяться до громадянських і політичних, в той час, як "право на 

відпочинок" входить до категорії соціальниї і економічних прав. Можна 

припустити, що певні рішення Європейського суду з прав людини 

опосередковано можуть бути пов'язаними з захистом права на відпочинок, 

але жодне з них безпосередньо не може бути пов'язаним з таким правом. 

Тому, на нашу думку, наведене твердження авторки є перебільшенням.

2. Зазначене зауваження пов'язане з ще однією тезою, яку відстоює 

дисертантка (вже у підрозділі 2.4) про те, що "право на свободу пересування 

гарантоване міжнародним правом", пов'язуючи це з міжнародним туризмом.

Як відомо, відповідно до ст. ст. 13 і 14 Загальної декларації прав 

людини кожна людина має право на свободу пересування і обрання собі 

місця проживання в межах кордонів кожної держави, право залишати будь- 

яку країну, включаючи також її власну, і повертатися до своєї країни, право
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шукати притулок від переслідувань (за винятком таких, які викликані 

вчиненням не-політичного злочину або діяннями, що суперечать цілям і 

принципам ООН) в інших країнах і користуватися цим притулком. 

Відповідно до ст. З Протоколу № 4 до Європейської конвенції про захист 

прав людини і основоположних свобод, право на свободу пересування 

сформульоване в тому сенсі, що жодна людина не може бути позбавлена 

права в’їзду на територію держави, громадянином якої вона є.

Як можна побачити, право на свободу пересування пов'язано 

передусім з правами громадянин та інших осіб, які законно перебувають на 

території держави. Це викючає будь-який примус з боку міжнародного права 

щодо формування та реалізації державами візової політики за виключенням 

випадків будь-якої дискримінації осіб в реалізації їх прав або іншого 

порушення міжнародно-визнаних прав людини. Таким чином, на мою думку, 

не варто перебільшувати значення або безмежно розширювати зміст права 

"кожного, хто законно перебуває на території будь-якої держави, вільно 

пересуватися і вільно вибирати місце проживання в межах цієї території". 

Відповідно й говорити про "міжнародно-правові гарантії" в реалізації цього 

права щодо міжнародного туризму дещо проблематично.

3. В дисертації неодноразово звертається увага на необхідність 

уніфікації законодавства щодо здійснення туристичної діяльності. З цим 

важко не погодитися як з генеральним напрямком міжнародно-правового 

регулювання цієї динамічної сфери міжгалузевих правовідносин. Однак, 

зважаючи на специфіку міжнародно-правової уніфікації, як техніко- 

юридичного засобу забезпечення однакового правового регулювання 

договорно визначених правовідносин в державах-учасницях, постають 

принаймні два питання: по-перше, про коло правовідносин, що мають бути 

уніфікованими і, по-друге, про регіон такої уніфікації (це має бути 

уніфікація на рівні універсального/загального міжнародного права чи мова 

іде про регіональний рівень міжнародно-правового регулювання). Було б 

цікавим почути з цього приводу думку авторки дисертації.
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4. На нашу думку, в дисертації спостерігається певна непослідовність в 

представленні стану уніфікації законодавства щодо регулювання діяльності з 

туристичних послуг. Так, авторка заначає, що "процес створення 

уніфікованих норм та принципів, необхідних для розвитку туристичної 

діяльності, знаходиться на початковому етапі", що вочевидь створює певне 

методологічне підгрунття для подальшого вирішення проблеми. Але 

невдовзі авторка зазначає про існування "уніфікаціі правового регулювання 

діяльності з надання туристичних послуг у рамках універсальних, 

регіональних і двосторонніх міжнародних договорів", що свідчить про 

зовсім інший рівень стан міжнародно-правового регулювання в цій сфері. Це 

зауваження первною мірою розвиває попереднє і так само потребує 

прояснень з боку дисертантки.

5. Складною, на нашу думку, є перспектива юридичного закріплення 

прав споживачів в якості основоположних прав людини. Можна цілком 

погодитися з думкою авторки про те, що права споживачів є важливими і 

потребують уваги в міжнародному праві прав людини. Водночас добре 

відомо про те, що в загальному міжнародному праві на рівні міжнародних 

договорів таке право якщо і згадується, то в найбільш загальному вигляді, 

що виключає можливість оцінити його юридичний зміст. Вся решта 

міжнародних нормативних актів універсального характеру зі згадкою про 

права споживачів не є правовими. Ефективне закріплення норм про права 

споживачів зустрічається лише на региональному рівні, передусім в праві 

СС. На нашу думку, такий стан міжнародно-правового захисту прав 

споживачів на універсальному рівні буде зберігатися ще не одне десятиліття.

Наведені зауваження не ставлять під сумнів теоретичне і практичне 

значення дисертації О.В. Дьордяк, а запрошують до наукової дискусії та 

окреслюють авторові перспективи подальших наукових досліджень.

Висновки дисертації є логічними, обґрунтованими і характеризуються 

науковою новизною. Зміст основних положень дисертації, автореферату та 

публікацій автора ідентичним. Автореферат, 4 статті, надрукованих у
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фахових наукових виданнях України, 3 з яких включені до міжнародних 

наукометричних баз, 1 стаття в іноземному виданні, що зараховане до 

міжнародних наукометричних баз, а також тези доповідей на міжнародних 

конференціях відображають найважливіші висновки цього дослідження.

Висновок. У дисертації Дьордяк Оксани Василівни «Міжнародно- 

правове регулювання діяльності з надання туристичних послуг» наведене 

теоретичне узагальнення і вирішення наукового завдання, що виявляється у 

формулюванні теоретично та практично обґрунтованих висновків щодо 

сучасного міжнародно-правового регулювання з надання туристичних 

послуг, зокрема в праві Європейського Союзу, обсягу міжнародно-правових 

зобов'язань України в цій сфері та рівня відповідності законодавства України 

таким зобов'язанням, перспектив міжнародно-правової уніфікації 

законодавства, що регулює туристичну діяльність.

Робота виконана на високому теоретичному і методологічному 

рівні й відповідає пп. 9,11 «Порядку присудження наукових ступенів», 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 567 від 24 липня 

2013 р. зі змінами і доповненнями, внесеними постановами Кабінету 

Міністрів України № 656 від 19 серпня 2015 p., № 1159 від 30 грудня 2015 р. 

і № 567 від 27 липня 2016р., а її автор -  Дьордяк Оксана Василівна 

заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата юридичних наук 

за спеціальністю 12.00.11 -  міжнародне право.
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офіційного опонента кандидата юридичних наук, 

Переверзєвої Ольги Сергіївни 
на дисертацію Дьордяк Оксани Василівни

«Міжнародно-правове регулювання діяльності з надання туристичних
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спеціальністю 12.00.11 -  міжнародне право

Актуальність теми дисертаційного дослідження. Туризм має вагоме 

значення та користь як для задоволення людських потреб так і для розвитку 

економіки будь-якої країни, розвиненої чи тої, яка розвивається. Завдяки 

збільшенню фінансових доходів та можливості культурної самореалізації 

людей, виникнення простих та швидких засобів наземного, морського 

переміщення та авіації, розвитку інфраструктури, інформаційного 

суспільства та новітніх технологій, туристична галузь набула глобального 

характеру та має швидкі темпи розвитку. Конкурентний характер цієї галузі 

активізує виявлення тенденцій на ринку туристичних послуг, які крокують 

разом з розвитком інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ). 

Відповідно, постійно виникають нові види правовідносин, які потребують 

ефективного правового регулювання, а транскордонний характер 

туристичної послуги вимагає єдності в правовому регулюванні діяльності з 

надання туристичних послуг на міжнародному рівні для усунення 

двозначностей та прогалин в законодавствах держав у цій сфері.

Необхідність дослідження стану міжнародно-правового, зокрема 

регіонального та вітчизняного регулювання діяльності з надання 

туристичних послуг, проведення порівняльного аналізу та дослідження його 

відповідності розвитку ІКТ обумовлюється частим порушенням прав 

споживачів транскордонних туристичних послуг та відсутності ефективного

Відділ діловодства та архіву
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механізму притягнення до відповідальності за такі порушення, що є 

причиною відмінного регулювання в законодавствах держав. З огляду на це, 

актуальність теми дисертаційного дослідження Дьордяк О.В. на тему: 

«Міжнародно-правове регулювання діяльності з надання туристичних 

послуг» не викликає жодних сумнівів.

Актуальність теми дисертаційного дослідження підтверджується ще й 

інтеграційним курсом України до ЄС , який вимагає адаптацію законодавства 

України до права ЄС. Відповідно, висновки та пропозиції, сформульовані в 

дослідженні можуть бути використані в законодавчому процесі адаптації до 

норм права ЄС у відповідній сфері.

Представлене дисертаційне дослідження характеризується високою 

актуальністю, науковою значимістю і практичною направленістю на 

вирішення важливих питань в умовах розвитку транскордонного туризму. 

Наукова новизна полягає в тому, що у вітчизняній науці, дисертація є 

першою спробою комплексно, з урахуванням впливу ІКТ на сучасні 

туристичні послуги, сучасних міграційних регулювань, дослідити рівень 

міжнародно-правового захисту суб’єктів туристичних відносин.

Ступінь обгрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій. 

сформульованих у дисертації. Основні положення та висновки, 

сформульовані автором у дисертації, мають відповідний рівень 

обґрунтованості, що підтверджується збалансованим використанням в 

дослідженні як загальнонаукових, так і спеціальних юридичних методів 

наукового пізнання, особливо нормативно-аналітичного методу та методу 

експерименту.

Теоретичні розробки, висновки та практичні рекомендації дисертаційної 

роботи базуються на результатах глибокого аналізу проблемних питань, 

використанні достатньої кількості зарубіжних та вітчизняних літературних 

джерел, зокрема масивному дослідженні міжнародних нормативно-правових 

актів, нормативно-правових актів прийнятих в рамках ЄС та законів України, 

які регулюють діяльність з надання туристичних послуг.
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Ряд концептуальних результатів та висновків дослідження, 

запропонованих в дисертації, зокрема, щодо впливу ІКТ на туристичну 

діяльність та впливу сучасних міграційних та візових політик на реалізацію 

та гарантію права на відпочинок в системі сучасних міжнародних відносин 

ґрунтуються на основі вивчення судових рішень національних та 

міжнародних судових установ (с.86, с.97, с. 98, с.101).

Позитивно можна оцінити емпіричну базу дослідження, яка зумовлена 

використанням автором статистичних даних стосовно кількості скарг щодо 

порушення прав онлайн споживачів туристичних та інформаційних послуг 

розроблених Міжнародною мережею захисту прав споживачів і 

правозастосовчої практики (ICPEN) (с.87) та статистичних даних стосовно 

захисту прав споживачів, яке стосується електронної торгівлі на 

законодавчому рівнів в державах, наведених на нараді експертів ЮНКТАД 

на тему : «Кіберзаконодавство і регулювання з метою розширення 

електронної торгівлі, включаючи тематичні дослідження і витягнуті уроки» 

(с.92), чим підтверджується обґрунтованість проблематики дослідження.

Структура дисертаційного дослідження є логічною та послідовною, що 

дозволило автору глибоко розкрити тему, досягти поставленої мети та 

виконати поставлені завдання. Особливо варто відмітити, що завдання 

дослідження, положення наукової новизни і висновки дисертації є логічно 

взаємопов ’ язаними.

У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, сформульовано 

мету і завдання, об’єкт, предмет і методи дослідження, висвітлено його 

наукову новизну та зв'язок з практикою, наведені дані щодо апробації 

результатів дослідження та публікацій по темі дослідження.

В Розділі 1 «Міжнародно-правова характеристика діяльності з

надання туристичних послуг», який складається з двох підрозділів,

досліджуються основні поняття і категорії та аналізуються основні види

міжнародно-правового регулювання, що стосуються діяльності з надання

туристичних послуг. На основі теоретичної та нормативної джерельної бази,
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автором глибоко проаналізовано поняття «туризм» та «турист» та відповідність 

визначень, які існують в міжнародно-правових актах викликам сучасного 

інформаційного суспільства. Заслуговує на підтримку висновок автора про те, що 

«міжнародні багатосторонні та двосторонні угоди про співпрацю, нормативні 

акти міжнародних урядових та неурядових організацій, законодавчі акти 

більшості держав не містять єдиного та спільного визначення понять 

«туризм» та «туристична послуга», що викликає складність у правовому 

регулюванні таких відносин, зважаючи на транскордонний характер 

туризму» (с.52). Також, охарактеризовані основні види міжнародно- 

правового регулювання діяльності з надання туристичних послуг, дали змогу 

автору зробити висновок про відсутність комплексного регулювання 

діяльності з надання туристичних послуг в міжнародному праві (с.40-53). 

Окрему увагу автор приділяє первинним спробам на міжнародному рівні 

врегулювати захист прав споживачів в Керівних принципах ООН щодо 

захисту прав споживачів, що, як автор цілком слушно стверджує, «може 

стати початком трансформації прав споживачів у права людини » (с.47).

В Розділі 2 «Уніфікація міжнародно-правового регулювання 

діяльності з надання туристичних послуг» досліджується уніфікація 

правового регулювання діяльності з надання туристичних послуг у рамках 

універсальних, регіональних і двосторонніх міжнародних договорів, вплив 

ІКТ на діяльність із надання туристичних послуг, стан міжнародно-правового 

регулювання «електронного туризму» та основні проблеми, які виникають 

при реалізації прав людини на відпочинок у системі сучасних міжнародних 

відносин. Дисертант виокремлює регіональні об’єднання, виділені 

Всесвітньою туристичною організацією (ЮНВТО), досліджує правове 

регулювання діяльності з надання туристичних послуг в рамках цих 

об’єднань та проводить порівняльний аналіз регіонального механізму 

правового регулювання з тим, який існує в рамках універсальних договорів 

(с.72-81) (підрозділ 2.2.).
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Приділено багато уваги дослідженню впливу Інтернету на розвиток 

туристичної індустрії та аргументовано наводяться пропозиції щодо 

формування механізму захисту прав онлайн-споживачів туристичних послуг, 

в зв’язку збільшенням тенденцій до самостійного онлайн-бронювання 

готелів, квитків, транспортних послуг та ін. на прикладі напівофіційної 

міжнародної організації ICPEN (с.81-92).

Окрема частина присвячена дослідженню впливу сучасних міграційних 

регулювань на стримування розвитку туризму. Переконливою є позиція 

автора про дискримінаційний характер візової вибірковості, який 

виправдовується міжнародним правом, з огляду на суверенне право держави 

регулювати питання своєї внутрішньої безпеки (с.93-105), яку автор доводить 

на прикладі справи, що розглядалась Судом ЄС (Rahmanian Koushkaki v 

Bundesrepublik Deutschland) (с.98-99). Те саме стосується позиції щодо 

зловживання обмеженнями прав людини при перевірці на кордонах, які, 

аналізуючи рішення Європейського суду з прав людини в справі Gahramanov 

V. Azerbaijan, автор доводить, мають мати розумні часові рамки необхідні для 

перевірки (с. 101 -102).

В Розділі 3 «Правове регулювання діяльності з надання туристичних 

послуг у  рамках Європейського Союзу» автор ґрунтовно дослідив 

законодавство ЄС щодо регулювання діяльності з надання туристичних 

послуг, обсягу наданої державами-членами компетенції ЄС у створенні норм 

для регулювання цієї сфери відносин, проблем імплементації таких норм у 

законодавства держав-членів та роль Суду ЄС в їх уніфікації.

Заслуговує на увагу глибокий аналіз законодавства ЄС в сфері

регулювання діяльності з надання туристичних послуг (підрозділ 3.2.).

Оцінивши високий рівень захисту прав споживачів туристичних послуг в

рамках ЄС, автор детально досліджує основні проблеми, з якими держави-

члени зіштовхуються на шляху імплементації відповідних норм та механізм

забезпечення такого дотримання. На основі аналізу численних рішень Суду

ЄС, які стосуються транскордонних спорів в області споживчого права, автор
5



переконливо аргументує, що діяльність Суду ЄС є невід’ємною частиною 

процесу покращення та уніфікації норм, що регулюють діяльність з надання 

туристичних послуг (с. 140-152, підрозділ 3.4.).

В Розділі 4 «Правове регулювання діяльності з надання туристичних 

послуг в Україні» проводиться дослідження сучасного українського 

законодавства в цій сфері та вплив інтеграції до ЄС на розвиток вітчизняного 

регулювання діяльності з надання туристичних послуг. Автором детально 

досліджено окремі нормативно-правові акти України, зокрема Закон України 

«Про туризм» та проаналізовано його відповідність законодавству ЄС щодо 

регулювання діяльності з надання туристичних послуг. Практичне значення 

роботи підсилює дослідження конкретної судової справи, яка поглиблює 

уявлення про існуючі проблеми та прогалини в українському законодавстві, 

що покликане регулювати захист прав споживачів туристичних послуг 

(с. 159-160). Варто підтримати висновок дисертанта про те, що 

недосконалість Закону України «Про туризм» спричинює виникнення 

недобросовісної комерційної практики в вітчизняній туристичній діяльності 

(с. 160-161).

На основі дослідження впливу інтеграційного процесу України до ЄС, 

аналізі Угоди про асоціацію України з ЄС, автор робить вірний висновок про 

те, що для українського законодавства це повинно принести вагому перевагу 

в процесі масштабної гармонізації українських законів з правом ЄС (с.167) та 

розвинути високоякісний український туристичний продукт, що збільшить 

притоки туристів з всього світу (с. 173).

Загальні висновки дисертаційного дослідження носять ґрунтовний та 

конкретний характер.

Водночас, стосовно окремих положень дисертації можна висловити 

певні зауваження, які однак не впливають суттєво на загальну авторську 

концепцію й зміст дисертаційного дослідження. Більш того, деякі з них 

носять дискусійний характер, що, до речі, підкреслює наукову значимість 

роботи.
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1. У підрозділі 1.1., під час дослідження поняття «турист», автором 

виділяються різні поняття, які наводяться як науковцями так і існують в 

рамках міжнародно-правових актів. Мається на увазі поняття «мандрівник», 

«відвідувач», «екскурсант» та інші. Також в інших підрозділах часто 

зустрічається поняття «споживач туристичних послуг». У висновку, автор 

пропонує, що суб’єктами сучасних туристичних правовідносин мають 

вважатися всі, хто користуються туристичними послугами, без акценту на 

прив’язці до часу та цілей подорожі. Однак, не зовсім зрозуміло, яке, на 

думку автора, з вищезазначених визначень є найбільш доцільним для 

створення уніфікованого поняття в правовому регулюванні діяльності з 

надання туристичних послуг.

2. Потрібно віддати належне дисертантці, оскільки досить 

детально в підрозділі 2.1. проаналізована уніфікація правового регулювання 

діяльності з надання туристичних послуг у рамках універсальних 

міжнародних договорів, що стосуються сфери туризму, серед якої уніфікація 

норм що стосуються надання транспортних послуг. Однак, з огляду на 

невід’ємний характер транспортних та туристичних послуг, доцільно було в 

виділити в окремий підрозділ та детальніше дослідити міжнародно-правове 

регулювання діяльності з надання транспортних послуг та прав пасажирів.

3. Проаналізувавши регіональне співробітництво щодо уніфікації 

правового регулювання сфери туристичних відносин у рамках найбільш 

впливових регіональних об’єднань, визначених ЮНВТО автор дійшов до 

висновку, що в окремих випадках, вона має більш якісний та конкретний вигляд 

ніж на міжнародному рівні (с.80, с.104, с. 177). В той же час, автор не виділяє в 

рамках якого з аналізованих регіональних об’єднань, на його думку, уніфікація 

має найбільш якісний вигляд з правової точки зору.

4. На основі обґрунтованого комплексного порівняльного

дослідження міжнародного права, законодавства в рамках найбільших

регіональних об’єднай, зокрема (виділеного в цілому розділі) в рамках ЄС,

автору варто було б більш чітко надати пропозицію у висновках щодо створення
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механізму міжнародно-правового регулювання діяльності з надання туристичних 

послуг.

характер, не є принциповими і суттєво не впливають на загальну позитивну 

оцінку представленої роботи.

положення дисертації Дьордяк О.В., дають рівноцінне уявлення щодо змісту 

дослідження. Результати дисертаційного дослідження мають відповідну 

наукову цінність та позитивне значення для подальшого розвитку вітчизняної 

науки міжнародного права, можуть бути використані в науково-дослідній 

роботі, навчальному процесі, під час створення та впровадження змін в 

законодавство України в процесі адаптації до законодавства ЄС, а також 

можуть стати корисними для підвищення правової обізнаності суб’єктам 

досліджуваних правовідносин.

О.В. на тему: «Міжнародно-правове регулювання діяльності з надання 

туристичних послуг» є самостійно виконаною науковою роботою, яка 

характеризується науково-теоретичним рівнем, практичною значимістю, 

містить систему висновків, які відображають наукову новизну та відповідає 

вимогам п.п. 9 та 11 Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого 

Постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567 із 

змінами та доповненнями, а її автор -  Дьордяк Оксана Василівна 

заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата юридичних наук із 

спеціальності 12.00.11 -  міжнародне право.

Надані зауваження та пропозиції мають уточнюючий та дискусійний

Автореферат та публікації достатньо повно відображають основні

Можна зробити висновок, що дисертаційне дослідження Дьордяк

кандидат юридичних наук, 
старший науковий співробітник 
відділу міжнародного права 
та порівняльного правознавства
Інституту держави J ~------
ім. В. М. Корецьког

Офіційний опонент:

Відділ діловодства та архіву 
/ ій с ь к о г о  національного університеи  

іадуні Тараса Шевченка

ЦА

Переверзєва О.С.
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