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АНОТАЦІЯ 

Кохановський В.О. Зобов’язання у сфері туризму. – Кваліфікаційна наукова 

праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук (доктора 

філософії) за спеціальністю 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне 

право; міжнародне приватне право» (081–Право). – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України, Київ, 2018. 

Дисертацію присвячено дослідженню зобов’язань у сфері туризму та чинного 

законодавчого регулювання відносин зобов’язань у сфері туризму, розв’язанню 

наявних у науці та юридичній практиці проблем які мають місце під час виникнення, 

зміни і припинення зобов’язань у сфері туризму в Україні та ряді зарубіжних країн. 

У першому розділі дисертаційного дослідження розглядається поняття і види 

туризму, генеза та джерела правового регулювання відносин у сфері туризму. 

Розглядається питання категоріального апарату сфери туризму у правовому 

регулюванні туристичних відносин. Досліджені основні етапи розвитку і правового 

забезпечення туризму в окремих країнах, на міжнародному рівні та в Україні. 

Обґрунтовується необхідність удосконалення поділу туризму на види та його 

значення для цивільно-правового регулювання відносин у сфері туризму. Зроблено 

висновок про важливість поділу туризму за характером організації на організований і 

неорганізований (самодіяльний, аматорський, тощо) туризм оскільки такий критерій 

дозволяє найбільш повно охопити усю сферу туризму; такий поділ має вплив на 

вибір цивільно-правових способів регулювання відповідних відносин. 

Висвітлено процес появи і розвитку туризму в історичному контексті у 

поєднанні з найбільш значущими подіями у правовому регулюванні сфери туризму. 

Запропоновано поділяти історію розвитку туризму за історико-правовим критерієм 

на п’ять етапів. Визначено і консолідовано загальні ознаки і тенденції які нині мають 

вплив на правове регулювання відносин у сфері туризму і вкотре докорінно 

змінюють розуміння туризму як явища і як сфери регулювання правом. 

У другому розділі надається загальна характеристика зобов’язань у сфері 

туризму, а саме поняття, ознаки, юридична природа, склад та види зобов’язань у 

сфері туризму. В процесі аналізу поняття, ознак та юридичної природи зобов’язань у



сфері туризму зроблено висновок про необхідність розрізнення категорій 

«зобов’язання із надання туристичних послуг» і « зобов’язання у сфері туризму». 

Звертається увага на приватно-правову природу зобов’язань у сфері туризму і більше 

ефективність цивільно-правових норм у забезпеченні цивільних прав учасників 

туристичних відносин для формування товарно-грошових і довірчих відносин між 

ними, для забезпечення самостійності, ініціативності й автономії волі туристів. 

Вказується на різницю між зобов’язальними і абсолютними відносинами у сфері 

туризму. Запропоновано узагальнене визначення зобов’язання у сфері туризму. 

Наголошено на специфіці зобов’язань і зобов’язальних правовідносин у сфері 

туризму і стилістичну невизначеність низки важливих понять, необхідних для їх 

характеристики. Звертається увага на те, що розуміння об’єкта в цивільному праві 

ускладнюється, якщо йдеться про об’єкт зобов’язальних відносин у сфері туризму. 

Пропонується поділяти зобов’язання у сфері туризму на види за такими 

підставами виникнення – на договірні і недоговірні; залежно від характеру правового 

зв’язку між учасниками – на прості і складні; а також за видами здійснюваної 

діяльності; залежно від співвідношень прав і обов’язків; за спрямованістю; залежно 

від ступеня визначеності предмета зобов’язання тощо. Приділено особливу увагу 

договірним і недоговірним, алеаторним, головним і акцесорним зобов’язанням 

особистого характеру та низці інших зобов’язань у сфері туризму. 

У третьому розділі дисертації досліджуються договірні та недоговірні 

зобов’язання у сфері туризму, а саме договір як основна підстава виникнення, зміни і 

припинення зобов’язань у сфері туризму, особливості недоговірних (позадоговірних) 

зобов’язань у сфері туризму в Україні. 

Аналізується низка відомих на сьогодні договорів у сфері туризму, а саме: 

договір реалізації турпродукту, договорі про надання туристичних послуг, договір на 

туристичне обслуговування, а також договори: на екскурсійне обслуговування, 

агентування (агентський договір), доручення, комісії, оренди, зберігання, оренди 

транспортного засобу (тайм-чартер), перевезення, фрахтування, простого товариства, 

комерційної концесії (франчайзингу), на готельне обслуговування та багато інших. 

Звертається увага що на рівні діючого закону України «Про туризм» на сьогодні



закріплено тільки декілька характерних для туристичної діяльності у сфері 

організованого туризму договорів. 

Обґрунтовано що в законі України «Про туризм» повинен зазначатися перелік 

усіх видів договорів, що породжують зобов’язання і укладаються між різними 

суб’єктами у сфері туризму – як організованого так і неорганізованого, зокрема не 

тільки договори реалізації турпродукту і про надання туристичних послуг, а й 

договори між усіма учасниками відносин у сфері туризму – туроператорами і 

турагентами, транспортними організаціями, засобами розміщення, іншими 

виконавцями, туристами та їх представниками тощо. 

Акцентовано на тому, що у сфері туризму серед недоговірних зобов’язань, 

закріплених у Цивільному Кодексі України, найбільш характерними є зобов’язання, 

які виникають у зв’язку зі створенням небезпеки (загрози) життю і здоров’ю 

фізичних осіб, їхньому майну та майну юридичних осіб, та з відшкодування 

майнової і компенсації немайнової шкоди тощо – тобто зобов’язань, що виникають 

внаслідок неправомірних дій. 

У дисертації вперше: 1) обґрунтовано необхідність розмежування категорій 

«зобов’язання із надання туристичних послуг» і «зобов’язання у сфері туризму»: до 

зобов’язань із надання туристичних послуг належать лише ті, підставою виникнення 

яких є саме договори про надання туристичних послуг (на туристичне 

обслуговування); тоді як поняття «зобов’язання у сфері туризму» може тлумачитись 

ширше і охоплювати весь перелік зобов’язань, підставою виникнення яких є не 

тільки договори про надання послуг, а й договори реалізації туристичного продукту, 

агентування, представництва, перевезення, оренди, фрахтування, франчайзингу, 

простого товариства та інших, що укладаються між різними суб’єктами, які 

характерні для сфери туризму, а також недоговірні зобов’язання тощо; 2) визначено і 

консолідовано загальні ознаки і тенденції розвитку туризму, які мать вплив на 

правове регулювання відносин у сфері туризму, на новітньому сучасному етапі, що 

розпочався у ХХІ столітті після декількох криз світового масштабу і з остаточним 

настанням епохи інформаційного суспільства; 3) аргументовано важливість 

урахування на доктринальному і закріплення на законодавчому рівнях специфіки 

усіх відомих на сьогодні видів туризму, класифікованих за різними підставами, 



особливо таких, як організований і неорганізований (самодіяльний, аматорський) 

види туризму, а також таких, що пов’язані з використанням сучасних інформаційних 

технологій; 4) обґрунтовано, що центральним договором у сфері туризму слід 

визначити договір реалізації турпродукту, оскільки спеціальне законодавство про 

туризм оперує поняттями «туристичний продукт», «просування туристичного 

продукту» як «комплексу заходів, спрямованих на створення та підготовку до 

реалізації турпродукту..», а також «продаж (реалізація) туристичних послуг», що не 

виключає важливості існування також договору про надання туристичних послуг, 

якщо йдеться виключно про послуги; договір реалізації туристичного продукту за 

своєю юридичною природою можна охарактеризувати як змішаний, у якому 

зобов’язання з надання послуг є основним (основними), а також таким, що 

відрізняється спрямованістю різноманітних дій сторін даних правовідносин, самою 

сутністю процесу реалізації турпродукту, що формують предмет відповідного 

змішаного договору, а також складністю і неоднорідністю самого туристичного 

продукту; 5) запропоновано під договором реалізації турпродукту розуміти: 

а) договір реалізації принаймні одного туристичного товару (продукту) чи послуги; 

б) комплекс договорів реалізації різних туристичних товарів (продуктів) чи послуг; 

в) змішаний договір реалізації різних туристичних товарів чи послуг, який охоплює 

комплекс зобов’язань із різних договорів, зокрема про надання інформаційних 

послуг, про передачу прав на використання результатів інтелектуальної, творчої 

діяльності, на користування будівлями, спорудами, тощо; традиційно в цьому 

договорі основне місце посідають зобов’язання із договорів про надання послуг; 

обґрунтовано, що серед двох останніх перевагу слід надати змішаному договору; 

6) обґрунтовано, що у сфері сучасного туризму має місце переважна більшість 

відомих цивільному праву видів зобов’язань; 7) обґрунтовано неспроможність 

теорій, спрямованих на доповнення переліку видів туризму за рахунок так званих 

суїцидального туризму і евтаназійного туризму, які пов’язані із проблемами суїциду 

та евтаназії, оскільки вони в принципі не відповідають природі і змісту поняття 

«туризм». 

У дисертації удосконалено: 1) визначення категорії «туризм»; 2) визначення 

зобов’язання надане Р.А. Майдаником, для його застосування у сфері туризму; 



3) розуміння зобов’язань у сфері туризму як таких, що виникають на підставі 

договору; 4) розуміння поняття «туристичний продукт»; 5) розуміння категорії 

«реалізація туристичного продукту» у спеціальному туристичному законодавстві 

й сфері туризму; 6) перелік основних ознак неорганізованого (самодіяльного, 

аматорського, кваліфікаційного, суспільного тощо) туризму; 7) класифікацію 

товарів і послуг які формують туристичний продукт і реалізуються (надаються) у 

сфері туризму; 8) перелік видів договорів які є характерними для сфери туризму; 

9) перелік ознак інформації яку туристи мають право отримувати, а суб’єкти 

туристичної діяльності зобов’язані надавати їм тощо. 

У дослідженні набули подальшого розвитку: 1) визначення змісту поняття 

«сфера туризму»; 2) розуміння об’єктів зобов’язальних відносин у доктрині 

цивільного права як юридичних і матеріальних, а також зобов’язальних 

правовідносин які мають немайновий характер; 3) висновок щодо 

саморегулювання як переважного способу правового регулювання договірних 

цивільних відносин у сфері туризму щодо різниці між абсолютними 

туристичними відносинами і зобов’язальними; 4) розуміння системи 

законодавства про туризм; 5) висновок у питанні про право турагента укладати 

посередницькі договори не з туроператором, а безпосередньо з туристом про 

набуття ним окремих складових туристичного продукту; 6) аргументація 

науковців і практиків про необхідність пошуку найбільш ефективних форм і 

способів захисту прав туристів у разі невиконання або неналежного виконання 

обов’язків суб’єктами туристичної діяльності. 

Ключові слова: зобов’язання; туризм; сфера туризму; склад зобов’язань; 

види зобов’язань; організований і неорганізований види туризму; договір як 

підстава виникнення, зміни і припинення зобов’язань; недоговірні зобов’язання у 

сфері туризму. 
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SUMMARY 
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A thesis research for obtaining the scientific degree of Candidate of Juridical 

sciences (PhD) by specialty 12.00.03 «Civil Law and Civil Procedure Law; Family 

Law; Private International Law» (081–Law). – Taras Shevchenko National University 

of Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2018. 

Thesis is dedicated to the research of obligations in the sphere of tourism and current 

legal regulation of relations of obligations in the sphere of tourism, solving problems that 

exist in science and legal practice arising from the emergence, change and termination of 

tourism obligations in Ukraine and a number of foreign countries. 

The first chapter of the thesis research considers the concept and types of tourism, 

genesis and sources of legal regulation of relations in the sphere of tourism. The issue of 

the categorical apparatus of the sphere of tourism in the legal regulation of tourist 

relations is under consideration. The main stages of development and legal support of 

tourism in individual countries, at the international level and in Ukraine have been 

reviewed. The necessity of improving the division of tourism into different types and its 

importance for civil legal relations in the sphere of tourism is substantiated. The 

conclusion has been made about the importance to differentiate tourism based on the



nature of its organization as organized and unorganized tourism (flashpacker, amateur, 

etc.), since such a criterion ensures fullest coverage of the entire tourism industry; such 

division has an influence on the choice of the means of civil law of regulating the 

relevant relations. 

The process of the emergence and development of tourism in the historical 

context, combined with the most significant events in the legal regulation of the tourism 

industry, is highlighted. It is proposed to divide the history of tourism development into 

historical and legal criteria into five stages. The common features and trends have been 

identified and consolidated, which now have an impact on the legal regulation of 

relations in the sphere of tourism and once again fundamentally change the 

understanding of tourism as a phenomenon and a sphere regulated by law. 

The second chapter presents a general description of the obligations in the sphere 

of tourism, namely the concepts, features, legal nature, composition and types of 

obligations in the sphere of tourism. In the process of analysis of the concept, features 

and legal nature of the obligations in tourism, it was concluded that there is a need to 

distinguish between the categories of "obligations for the provision of tourism services" 

and "obligations in tourism". Attention is paid to the private-legal nature of obligations 

in the sphere of tourism and more effective civil law standards in ensuring the civil 

rights of participants in tourism relations for the creation of commodity-money and trust 

relations between them, to ensure independence, initiative and autonomy of the will of 

tourists. It points out the difference between the obligatory and absolute relations in the 

sphere of tourism. A general definition of the obligation in the sphere of tourism is 

proposed. 

The study has emphasized the specifics of obligations and the obligatory legal 

relationship in tourism and the stylistic uncertainty of a number of important concepts 

necessary for their characterization. Attention is drawn to the fact that understanding of 

the object in civil law is complicated when it concerns the object of the obligatory legal 

relationship relations in the sphere of tourism. 

It is proposed to divide the obligations in the sphere of tourism into certain types 

depending on the following reasons of their occurrence: contractual and non-



contractual; depending on the nature of the legal relationship between the participants - 

simple and complex; as well as by types of activities; depending on the correlation of 

rights and duties; according to the orientation; depending on the degree of definiteness 

of the subject of the obligation etc. Special attention is paid to contractual and non-

contractual, aleatory, main and accessory obligations of a personal nature and a number 

of other obligations in the sphere of tourism. 

The third part of the thesis reviews contractual and non-contractual obligations in 

the sphere of tourism, namely the contract as the main reason for the emergence, change 

and termination of obligations in the sphere of tourism, the peculiarities of non-

contractual (extra-contractual) obligations in the sphere of tourism in Ukraine. 

It was analysed a number of currently known contracts and agreements in the 

field of tourism, namely: the contract for the realization of the tourist product, the 

contract for the provision of tourism services, the contract for tourist services, as well as 

the contracts: for excursion services, agency service, authorization, commission, lease, 

safekeeping, lease of a vehicle (time charter), transportation, chartering, simple 

partnership, commercial concession (franchising), for hotel services and many others. 

Attention is drawn to the fact that at the level of the current law of Ukraine "On 

Tourism" today, only a few contracts particular to tourism activities in the sphere of 

organized tourism are fixed. 

It is substantiated that the Law of Ukraine "On Tourism" should specify a list of 

all types of contracts that generate obligations and are concluded between various 

entities in the sphere of tourism – both organized and unorganized, in particular not only 

contracts for the sale of tourist products and the provision of tourist services, but also 

contracts between all participants of relations in the sphere of tourism - tour operators 

and travel agents, transport organizations, accommodation facilities, other performers, 

tourists and their representatives and the like. 

It is emphasized that in the sphere of tourism, among the non-contractual 

obligations stipulated by the Civil Code of Ukraine, the most typical are the obligations 

arising in connection with the creation of a danger (threat) to life and health of the 

individuals, their property and property of legal entities, and compensation for loss or



damage to property and reparation of moral injury, etc. – that is, obligations arising out 

of misconduct. 

In the thesis for the first time: 1) it has been substantiated the necessity of 

differentiation of the categories of "obligations for the provision of the tourism services" 

and "obligations in the sphere of tourism": the obligations for the provision of tourism 

services are only those, for which triggering event is the contracts for the provision of 

tourism services (for tourist services), while the notion of "the obligation in the field of 

tourism" may be interpreted broader and cover the entire list of obligations, the basis of 

which is not only contracts on the provision of services, but also the contracts on the 

implementation of the tourist product, agency service, representation, transportation, 

rent, chartering, franchising, simple partnership and others, which are concluded 

between various subjects that are typical for the tourism industry, as well as non-

contractual obligations, etc.; 2) common features and trends in the development of 

tourism have been identified and consolidated, which have influence on the legal 

regulation of relations in the sphere of tourism, at the current stage that began in the 

21st century after several global crises and with the final advent of the information 

society era; 3) the reasons were provided explaining the importance of taking into 

account on the doctrinal stage and fixing at the legislative level the specific features of 

all types of tourism known for today, classified on the basis of various criteria, 

especially such as organized and unorganized (flashpacker, amateur) types of tourism, 

as well as those associated with the use of modern information technologies; 4) it is 

justified that the central agreement in the sphere of tourism is a contract on tourism 

product sale, since the special tourism legislation operates with the concepts of "tourist 

product", "promotion of the tourist product" as "a set of activities aimed at creating and 

preparing for the realization of tourist products.." as well as "sale (realization) of 

tourism services", which does not exclude the importance of the existence of an 

agreement on the provision of tourism services, if it concerns only the services; the 

contract for the sale of a tourist product in its legal nature can be characterized as a 

mixed one, in which the obligation to provide services is the main (basic) one, as well 

as the different directions of the various actions of the parties of these legal relations, 



the very essence of the process of selling tourist products, forming the subject of the 

corresponding mixed agreement, as well as the complexity and heterogeneity of the 

tourist product itself; 5) it was proposed to understand the concept of “the contract on 

the realization of a tourist product” as: a) the contract for the sale of at least one tourist 

product (goods) or service; b) a set of contracts for the sale of various tourist products 

(goods) or services; c) a mixed contract for the sale of various tourist products or 

services, which covers a set of obligations from different contracts, in particular, the 

provision of information services, the transfer of rights to use the results of intellectual 

activity, the use of buildings, facilities, etc.; traditionally in this contract the main place 

is occupied by the obligations under contracts for the provision of services; it was 

justified that, among the last two, the preference should be given to a mixed contract; 

6) it was substantiated that in the sphere of modern tourism there is an overwhelming 

majority of types of obligations stipulated by the civil law; 7) the inconsistency of the 

theories were proven that aimed at expanding the list of types of tourism with the so-

called suicidal tourism and euthanasia tourism, related to the problems of suicide and 

euthanasia, since they do not correspond, in principle, to the nature and content of the 

concept of "tourism". 

The thesis has improved: 1) definition of the category "tourism"; 2) determination 

of the obligation given by R.A. Maidanyk, for its application in the field of tourism; 

3) conception of obligations in the sphere of tourism as those that arise on the basis of a 

contract; 4) conception of the concept of "tourist product"; 5) notion of the category 

"the realization of a tourist product" in the special tourist legislation and the sphere of 

tourism; 6) a list of the main features of unorganized (flashpacker, amateur, qualifying, 

public, etc.) tourism; 7) the classification of goods and services forming a tourist 

product and which are implemented (provided) in the tourism industry; 8) a list of types 

of contracts that are typical for the tourism industry; 9) a list of features of information 

that tourists have the right to receive, and subjects of tourism activities are obliged to 

provide them etc. 

The study has further developed: 1) the definition of the content of the concept of 

"the sphere of tourism"; 2) conception of the objects of binding relations in the area of



civil law as legal and material, as well as legally binding relations of the non-property 

nature; 3) the conclusion on self-regulation as the preferred way of legal regulation of 

contractual civil relations in the sphere of tourism on the difference between absolute 

tourist relations and binding relations; 4) understanding of the system of tourism 

legislation; 5) the conclusion on the issue of the right of a travel agent to conclude 

partnership intermediary agreements not with the tour operator, but directly with the 

tourist about obtaining of some components of the tourist product; 6) the argumentation 

of scientists and practitioners on the need to seek the most effective forms and ways of 

protecting of the tourists rights in the event of default or improper performance of 

obligations by the subjects of tourism activities. 

Keywords: obligations; tourism; sphere of tourism; the composition of 

obligations; types of obligations; organized and unorganized types of tourism; the 

contract as the basis for the emergence, change and termination of obligations; non-

contractual obligations in the sphere of tourism. 
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Вступ 

Обґрунтування вибору теми дослідження. В умовах входження України до 

ринкового світового співтовариства, що почалося в 90-х роках минулого століття, 

надзвичайно актуалізувалися питання правового забезпечення розвитку туризму. Як 

одна з основних галузей, що мають вплив на загальний стан і тенденції розвитку 

світової економіки, туризм у сучасних умовах покликаний сприяти збереженню і 

розвитку культурного потенціалу кожної країни, підвищенню рівня зайнятості 

населення, захисту екології і навколишнього природного середовища, залученню 

інформаційної та інноваційної складових в усі процеси туристичної діяльності та 

зміцненню міжнародних і соціальних зв’язків. З огляду на це сфера туризму 

розглядається сьогодні максимально широко – як глобальна система, що охоплює 

різноманітні форми і види туризму, особливості туристичного ринку, туристично-

рекреаційні ресурси, соціально-культурні традиції, звичаї гостинності, усталені й 

новітні тенденції у веденні туристичного бізнесу, активну та ініціативну роль самих 

туристів у здійсненні туристичних мандрівок тощо.  

Найбільший інтерес останніми роками викликають питання цивільно-

правового регулювання відносин у сфері туризму. Частіше виникає потреба у 

застосуванні приватноправових принципів, методів і конструкцій для забезпечення 

стабільного розвитку всіх видів туризму, особливо організованого і 

неорганізованого. Не менш актуальними залишаються також питання розвитку 

договірних зобов`язальних правовідносин між туроператорами, турагентами та 

іншими учасниками туристичних відносин, належного виконання недоговірних 

зобов’язань. Вагома роль належить і міжнародно-правовому співробітництву, 

міжнародним актам і договорам, які сприяють узагальненню світового досвіду в 

питаннях гостинності, ведення туристичного бізнесу, забезпечення прав туристів. 

Прийняття спеціального Закону України «Про туризм» 15 вересня 1995 року стало 

важливим кроком для належного врегулювання відносин у сфері туризму, проте нині 

він уже не узгоджується цілком із міжнародними актами і директивами ЄС у сфері 

туризму, не враховує сучасних тенденцій інформаційного суспільства і не спирається 

повною мірою на норми Цивільного кодексу України при врегулюванні цивільних 
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відносин. Крім того, недостатня чіткість у визначеннях і термінології закону 

призводить до різночитань і помилок на практиці. Усе зазначене підкреслює не 

тільки актуальність, а і своєчасність цього дослідження. 

У сучасному світі туризм вважається одним із найбільш помітних суспільних 

феноменів, який не лише являє собою могутню індустрію, що виготовляє якісний 

туристичний продукт, а й створює умови для прояву ініціативи, активності самих 

туристів. Звідси – актуальність дослідження не лише туристичних правовідносин і 

найбільш поширених туристичних договорів, а й усього комплексу зобов’язань, що 

виникають, змінюються і припиняються у сфері туризму.  

Проблемам зобов’язань, зобов’язальних відносин у сфері туризму в їх 

комплексі в літературі практично не приділялося уваги, тоді як туристичні 

правовідносини, договори у сфері туризму і туристичної діяльності були предметом 

аналізу зарубіжними і вітчизняними авторами. Серед вітчизняних дисертаційних 

досліджень слід відзначити насамперед роботи: О.Ю. Серьогіна «Правове 

регулювання міжнародних туристичних відносин» (2002 р.), М.М. Гудими «Захист 

прав споживачів за договором про надання туристичних послуг» (2012 р.), 

Р.І. Яворського «Договір про надання туристичних послуг» (2015 р.), а також 

комплексні дисертаційні дослідження Н.В. Федорченко «Зобов’язання з надання 

послуг у цивільному праві України: теоретико-правові засади» (2015 р.), 

В.А. Васильєвої «Проблеми цивільно-правового регулювання відносин з надання 

посередницьких послуг» (2006 р.) та низку дисертаційних досліджень із проблем 

зобов’язань, монографій і публікацій стосовно договорів у сфері надання 

туристичних послуг, які стали основою для написання цієї роботи. Оскільки 

категорія зобов’язань виступає однією з основних у системі усіх цивільно-правових 

понять та категорій і є тим засобом, за допомогою якого опосередковується 

торговельний обіг, дослідження зобов’язань у різних сферах людської діяльності 

ніколи не втрачали своєї актуальності. На часі вони і у сфері туризму.  

Теоретичним підґрунтям для аналізу зазначених проблем слугують праці 

вітчизняних та зарубіжних цивілістів – сучасних, дореволюційних і радянських, а 

саме: М.М. Агаркова, В.А. Бєлова, І.А. Безклубого, С. Бієшу, Т.В. Боднар, 

В.І. Борисової, М.І. Брагінського, С.М. Братуся, С.Ю. Бурлакова, І.В. Венедіктової, 
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В.В. Вітрянського, М.К. Галянтича, Е.М. Грамацького, В.П. Грибанова, А.Б. Гриняка, 

Н.Ю. Голубєвої, В.І. Гостюка, В.А. Даниленко-Кульчицької, І.А. Діковської, 

О.В. Дзери, О.Л. Дзюбенко, А.С. Довгерта, Ю.М. Жорнокуя, Ю.О. Заїки, 

О.І. Зозуляк, О.С. Іоффе, І.Р. Калаура, І.С. Канзафарової, В.І. Кисіля, А.О. Кодинця, 

В.М. Коссака, А.В. Коструби, О.О. Кота, Л.В. Красицької, О.Д. Крупчана, 

Н.С. Кузнєцової, І.М. Кучеренко, В.В. Луця, Р.А. Майданика, Д.І. Мейера, 

І.Б. Новицького, Л.О. Отраднової, Л.В. Панової, Ю.І. Парути, О.О. Первомайського, 

С.О. Погрібного, Й.О. Покровського, Ю.Д. Притики, Л.І. Радченко, І.І. Романюк, 

Є.О. Рябоконя, З.В. Ромовської, Р. Саватьє, М.В. Семенової, В.І. Синайського, 

С.О. Сліпченка, І.В. Спасибо-Фатєєвої, Р.О. Стефанчука, М.К. Сулейменова, 

Є.О. Суханова, Г.О. Ульянової, Л.В. Федюк, Є.О. Харитонова, О.І. Харитонової, 

Г.Г. Харченка, В.В. Цюри, Я.М. Шевченко, Г.Ф. Шершеневича, С.І. Шимон, 

О.С. Яворської, В.Л. Яроцького та інших; представників інших галузей права, а 

також спеціалістів у сфері туризму, серед яких: С.С. Бичкова, В.К. Гіжевський, 

В.Г. Гуляєв, Л.П. Дядечко, Т.А. Дьорова, М.Д. Єгоров, С.В. Максименко, 

Л.О. Макаренко, М.П. Мальська, Ю.В. Мігущенко, Н.М. Оніщенко, О.В. Петришин, 

О.М. Сліпушко, В.А. Смалій, С.Л. Соловйов, Н. Тейлор, М.В. Тонкошкур, 

Л.М. Устименко, В.К. Федорченко, В.В. Худо, Дж. К. Холловей, В.І. Цибух, 

В.В. Чуднов та багато інших. 

Про своєчасність і актуальність теми дослідження свідчить кількість спорів і 

судової практики у сфері туризму. Аналіз зобов’язань у сфері туризму дозволяє 

з’ясувати специфіку їх окремих видів, перевірити спеціальне туристичне 

законодавство на предмет відповідності його норм, що регулюють цивільні 

відносини, загальним засадам і нормам ЦК України, дослідити теорію і практику 

виникнення, зміни і припинення зобов’язань у сфері туризму, що також доводить 

його перспективність. 

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

дисертаційного дослідження затверджена на засіданні Вченої ради юридичного 

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (протокол 

№ 6 від 29 лютого 2016 р.). Дисертаційне дослідження відповідає напрямам 

реформування національного законодавства, визначеним Стратегією сталого 
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розвитку «Україна – 2020», схваленою Указом Президента України від 12 січня 2015 

р. № 5/2015, і Стратегією розвитку туризму та курортів на період до 2026 року, 

прийнятою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 березня 2017 року № 

168-р. Дисертаційну роботу виконано відповідно до державної бюджетної науково-

дослідної теми «Теорія та практика адаптації законодавства України до 

законодавства ЄС» (№ 16 БФ 042-01), яка досліджується на юридичному факультеті 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка у період 2016–2018 

років. 

Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційного дослідження полягає у 

виявленні комплексу теоретичних і практичних проблем, а також формуванні 

власних висновків і пропозицій, розробленні теоретико-прикладних положень і 

пропозицій до вітчизняного законодавства щодо поняття і складу, а також видів 

зобов’язань у сфері туризму, підстав їх виникнення, зміни і припинення за 

допомогою з’ясування категоріального апарату туристичної галузі, видів туризму, 

генези розвитку і джерел правового регулювання у сфері туризму. Для досягнення 

мети дисертаційної роботи поставлено такі завдання: 

з’ясувати особливості категоріального апарату туристичної галузі й 

особливості його застосування у правовому регулюванні туристичних відносин; 

визначити більш чітко поняття туризму як явища і як сфери регулювання 

правом; 

встановити перелік найбільш суттєвих видів туризму та з’ясувати їх значення 

для цивільно-правового регулювання відносин у сфері туризму; 

з’ясувати етапи розвитку туризму та їх зв’язок із правовим регулюванням 

сфери туризму; 

охарактеризувати зміст концепції сталого розвитку туризму та джерела 

правового регулювання відносин у сфері туризму; 

з’ясувати поняття, ознаки та юридичну природу зобов’язань у сфері туризму; 

визначити склад (структуру) зобов’язань у сфері туризму: 

визначити види зобов’язань у сфері туризму та їх особливості; 

з’ясувати специфіку договору як основної підстави виникнення, зміни і 

припинення зобов’язань у сфері туризму; 
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визначити специфіку різних видів договорів у сфері туризму і виявити 

проблеми їх систематизації; 

виявити особливості недоговірних (позадоговірних) зобов’язань у сфері 

туризму; 

виробити пропозиції щодо вдосконалення законодавства України у сфері 

туризму в контексті його відповідності вимогам норм ЦК України, міжнародного 

досвіду та сучасного інформаційного суспільства. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, зокрема зобов’язальні, що 

виникають у сфері туризму; поняття, ознаки та структура зобов’язань у сфері 

туризму, їх види та підстави виникнення, зміни і припинення. 

Предметом дослідження є зобов’язання, які виникають у сфері організованого 

і неорганізованого туризму, їх характеристика, наукові погляди, концепції та ідеї 

щодо специфіки зобов’язань у сфері туризму, нормативний та емпіричний матеріал. 

Методи дослідження. Відповідно до мети, завдань, об’єкта та предмета 

дослідження використано загальнонаукові та спеціальні методи наукового пізнання. 

Застосування загального системно-структурного методу при підготовці 

дисертації значною мірою сприяло розв’язанню поставлених завдань. У роботі 

використано діалектичний метод, що забезпечує з’ясування внутрішньої сутності 

речей у процесі їх розвитку, а також внутрішніх і зовнішніх суперечностей. За 

допомогою цього методу проаналізовано доктринальні визначення понять туризму, 

туриста, туристичного продукту тощо, а також поняття зобов’язання у сфері туризму 

(підрозділи 1.1 і 2.1). Логіко-семантичний метод дозволив поглиблено 

охарактеризувати специфічний категоріальний апарат у сфері туризму (підрозділи 

1.1 і 2.1). Системно-структурний та формально-логічний методи у сукупності 

допомогли визначити юридичну природу зобов’язань у сфері туризму та повно й 

об’єктивно дослідити види туристичних подорожей і види зобов’язань у сфері 

туризму (підрозділи 1.3, 2.1 і 2.3). Історико-правовий метод використано для 

дослідження історичних передумов розвитку і становлення правового регулювання 

відносин у сфері туризму (підрозділ 1.2); порівняльно-правовий метод надав 

можливість з’ясувати особливості розвитку туризму і правового регулювання 

туристичних відносин у різних країнах та на міжнародному рівні (підрозділ 1.2), а 
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також місце договору реалізації турпродукту і договору про надання туристичних 

послуг у системі інших договорів у зарубіжних країнах (підрозділ 3.1). Застосування 

методу альтернатив допомогло критично розглянути існуючі наукові позиції та 

правозастосовну практику щодо характеристики складу зобов’язань у сфері туризму 

(підрозділ 2.2), а метод дедукції був застосований в процесі визначення підстав 

виникнення, зміни і припинення договірних зобов’язань (підрозділ 3.1); 

перспективний метод дозволив надати пропозиції щодо вдосконалення чинного 

законодавства та правозастосовної практики у сфері туризму і зобов’язань у сфері 

туризму (підрозділи 1.4, розділи 2 і 3); конкретно-соціологічний, статистичний 

методи застосовано для розширення емпіричної бази та введення в обіг нових чи 

маловідомих даних у досліджуваній сфері, зокрема щодо поширеності 

неорганізованих видів туризму на різних етапах розвитку туризму і в сучасних 

умовах (підрозділи 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.3); метод наукового прогнозування допоміг 

дослідити шляхи розвитку цивілістичної науки щодо зобов’язань у сфері туризму та 

тенденції розвитку туризму на сучасному інформаційному етапі (розділи 1, 2, 3). 

Аналогія, індукція, аналіз і синтез простежуються впродовж здійснення усього 

наукового аналізу за темою дисертації. Теоретичною основою дисертації є наукові 

праці з цивільного права, цивільного процесу, теорії держави і права та 

міжнародного приватного права. Нормативну основу роботи становлять міжнародні 

джерела, акти ЄС, вітчизняні та зарубіжні нормативно-правові акти, зокрема Великої 

Британії, Німеччини, Республіки Казахстан та ряду інших, щодо туризму і 

зобов’язань у сфері туризму. Емпіричну базу дослідження становлять матеріали 

судової практики. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертація є 

першим у науці цивільного права України спеціальним комплексним дослідженням 

особливостей зобов’язань у сфері туризму.  

Наукову новизну одержаних результатів конкретизовано у теоретичних 

положеннях і висновках, найважливішими з яких є такі: 

Вперше: 

– обґрунтовано необхідність розмежування категорій «зобов’язання із надання 

туристичних послуг» і «зобов’язання у сфері туризму»: до зобов’язань із надання 
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туристичних послуг належать лише ті, підставою виникнення яких є саме договори 

про надання туристичних послуг (на туристичне обслуговування); тоді як поняття 

«зобов’язання у сфері туризму» може тлумачитись ширше і охоплювати весь перелік 

зобов’язань, підставою виникнення яких є не тільки договори про надання послуг, а 

й договори реалізації туристичного продукту, агентування, представництва, 

перевезення, оренди, фрахтування, франчайзингу, простого товариства та інших, що 

укладаються між різними суб’єктами, які характерні для сфери туризму, а також 

недоговірні зобов’язання тощо; 

– визначено і консолідовано загальні ознаки і тенденції розвитку туризму, які 

мать вплив на правове регулювання відносин у сфері туризму, на новітньому 

сучасному етапі, що розпочався у ХХІ столітті після декількох криз світового 

масштабу і з остаточним настанням епохи інформаційного суспільства: 1) реалізація 

ідей «космічного туризму», які набувають реалістичного обґрунтування; 2) 

інтенсивний розвиток раніше невідомих або маловідомих напрямів туризму; 3) поява 

«онлайн-туризму», «туризму усамітнення» і туризму за прямими домовленостями 

між його учасниками за допомогою інформаційних мереж; 4) швидке зростання 

інформованості самих туристів і організацій, які працюють у сфері туризму, за 

рахунок використання інформаційних ресурсів; 5) зростання питомої ваги 

неорганізованих (аматорських, самодіяльних) видів туризму і попиту на самостійне 

формування туристичного продукту без участі туристичних організацій; 6) поява 

нових загроз для безпеки туристів – теракти, порушення прав туристів тощо; 7) 

розвиток науки і техніки у сфері транспорту, інформатизації, фінансів; 8) 

пришвидшення процесів віртуалізації дійсності та дематеріалізації грошей, у тому 

числі поява криптовалют, технології блокчейн, штучного інтелекту, які можуть 

використовуватись у сфері туризму, та багато інших, що вносять зміни у більшість 

туристичних продуктів, кардинально змінюють усі сфери життя людства, і 

насамперед – туристичну; 

– аргументовано важливість урахування на доктринальному і закріплення на 

законодавчому рівнях специфіки усіх відомих на сьогодні видів туризму, 

класифікованих за різними підставами, особливо таких, як організований і 
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неорганізований (самодіяльний, аматорський) види туризму, а також таких, що 

пов’язані з використанням сучасних інформаційних технологій;  

– обґрунтовано, що центральним договором у сфері туризму слід визначити 

договір реалізації турпродукту, оскільки спеціальне законодавство про туризм 

оперує поняттями «туристичний продукт», «просування туристичного продукту» як 

«комплексу заходів, спрямованих на створення та підготовку до реалізації 

турпродукту..», а також «продаж (реалізація) туристичних послуг», що не виключає 

важливості існування також договору про надання туристичних послуг, якщо 

йдеться виключно про послуги; договір реалізації туристичного продукту за своєю 

юридичною природою можна охарактеризувати як змішаний, у якому зобов’язання з 

надання послуг є основним (основними), а також таким, що відрізняється 

спрямованістю різноманітних дій сторін даних правовідносин, самою сутністю 

процесу реалізації турпродукту, що формують предмет відповідного змішаного 

договору, а також складністю і неоднорідністю самого туристичного продукту; 

– запропоновано під договором реалізації турпродукту розуміти: 1) договір 

реалізації принаймні одного туристичного товару (продукту) чи послуги; 2) 

комплекс договорів реалізації різних туристичних товарів (продуктів) чи послуг; 3) 

змішаний договір реалізації різних туристичних товарів чи послуг, який охоплює 

комплекс зобов’язань із різних договорів, зокрема про надання інформаційних 

послуг, про передачу прав на використання результатів інтелектуальної, творчої 

діяльності, на користування будівлями, спорудами, тощо; традиційно в цьому 

договорі основне місце посідають зобов’язання із договорів про надання послуг; 

обґрунтовано, що серед двох останніх перевагу слід надати змішаному договору; 

– обґрунтовано, що у сфері сучасного туризму має місце переважна більшість 

відомих цивільному праву видів зобов’язань: у сфері організованого туризму завдяки 

приватноправовому принципу диспозитивності, ініціативі й можливості сторін діяти 

на власний розсуд у сфері дії цивільного права надається змога обирати будь-який із 

видів зобов’язань за власним вибором і для найкращого врегулювання відносин; у 

сфері неорганізованого (самодіяльного, аматорського) туризму – з тих самих причин, 

а також завдяки можливостям сучасних інформаційних технологій і прояву свободи 



 

 

12  

у виборі форм взаємодії у приватних відносинах, за умови, що вони ґрунтуються на 

засадах добросовісності, розумності та справедливості; 

– обґрунтовано неспроможність теорій, спрямованих на доповнення переліку 

видів туризму за рахунок так званих суїцидального туризму і евтаназійного туризму, 

які пов’язані із проблемами суїциду та евтаназії, оскільки вони в принципі не 

відповідають природі і змісту поняття «туризм». 

Удосконалено: 

– визначення категорії «туризм». Обґрунтовано узагальнене визначення 

категорії «туризм», під яким запропоновано розуміти багатогранне суспільне явище, 

яке пов’язане із правомірною, добровільною, ініціативною тимчасовою зміною місця 

перебування людини, ритму і середовища її життя, з виїздом її з місця постійного 

проживання не менше, ніж на 24 години і не більше, ніж на рік, з метою здійснити 

подорож своєю країною або в іншу країну, яка в розумінні самої людини вносить 

суттєві зміни у її звичайне усталене життя, відповідає інтересам і завданням, які вона 

ставить перед собою, без здійснення оплачуваної діяльності в місці, куди виїжджає і 

звідки повертається до свого постійного місця проживання після завершення 

подорожі; 

– визначення зобов’язання, надане Р.А. Майдаником, для його застосування у 

сфері туризму. Обґрунтовано, що зобов’язання у сфері туризму можна визначити у 

найзагальнішому вигляді як відносне правовідношення юридично рівних учасників 

туристичних відносин з приводу надання майнових і немайнових благ, відповідно до 

якого на боржника покладено один або декілька обов’язків (із кореспондуючими їм 

правомочностями кредитора) вчинити позитивну або негативну дію, спрямовану на 

задоволення інтересу кредитора з метою формування якісного туристичного 

продукту; 

– розуміння зобов’язань у сфері туризму як таких, що виникають на підставі 

договору. Обґрунтовано, що підставою для виникнення зобов’язань у сфері туризму 

може бути не тільки договір, а і правомірні односторонні дії, а також заподіяння 

шкоди (делікти), створення результатів інтелектуальної творчої діяльності; 

– аргументацію стосовно того, що обов’язок боржника у зобов’язаннях у сфері 

туризму може мати як активний (у переважній більшості випадків), так і пасивний (в 
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окремих випадках) характер. Обґрунтовано, що у зобов’язаннях у сфері туризму 

боржники покликані переважно до відповідних активних (позитивних) дій, а 

виконання пасивної функції є результатом або доповненням до позитивних дій 

суб’єктів; таким чином, до зобов’язань у сфері туризму можуть бути віднесені будь-

які відносні цивільні правовідносини, юридичним об’єктом яких є певна поведінка 

зобов’язаної особи – дії або бездіяльність сторін; 

– розуміння поняття «туристичний продукт». Обґрунтовано, що під 

туристичним продуктом у сучасних умовах розвитку туризму можна розуміти 

практично будь-який об’єкт цивільних прав або їх поєднання, зокрема у зв’язку з 

актуальністю і стрімкою тенденцією збільшення питомої ваги неорганізованих видів 

туризму, які породжують правовідносини між їх учасниками з приводу речей, майна, 

інформації, результатів інтелектуальної, творчої діяльності тощо, тобто предмет 

регулювання відносин у сфері туризму нині можна розглядати ширше, ніж виключно 

комплекс туристичних послуг;  

– розуміння категорії «реалізація туристичного продукту» у спеціальному 

туристичному законодавстві й у сфері туризму. Обґрунтовано, що під реалізацією 

туристичного продукту можна розуміти передання (надання) на оплатній чи 

безоплатній основі прав на туристичні послуги, а в деяких випадках – і на їх 

результати, прав власності або прав користування товарами (речами, майном тощо), 

прав на використання результатів інтелектуальної, творчої діяльності, інформації 

тощо; 

– перелік основних ознак неорганізованого (самодіяльного, аматорського, 

кваліфікаційного, суспільного тощо) туризму. Обґрунтовано, що до таких ознак 

можна віднести: прийняття рішень щодо подорожі завдяки ініціативі, активній участі 

й усвідомленій автономії волі туриста; можливість їх існування без участі інших осіб 

або у вигляді зустрічної ініціативи інших осіб; встановлення довірчих відносин між 

його учасниками; можливість самостійно скористатися практично усіма товарами і 

послугами, які зазвичай отримує організований турист, і додавати їх за власною 

волею для формування умовного туристичного продукту; користування усіма 

перевагами нових інформаційних технологій; значна поширеність; актуальність на 

сучасному етапі; прогнозована подальша пріоритетність тощо; 
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– класифікацію товарів і послуг, які формують туристичний продукт і 

реалізуються (надаються) у сфері туризму. Обґрунтовано поділ товарів і послуг на: 

1) основні (або характерні) – які реалізовуються (надаються) туристу для 

здійснення основних завдань туристичної діяльності з метою дотримання його 

законних прав та задоволення інтересів в отриманні якісного туристичного 

продукту (послуги проживання, харчування, транспортні послуги або надання 

будинку в оренду тощо); 

2) супутні (або доповнюючі) – які реалізовуються разом і невіддільні від 

основних товарів і послуг, що пропонуються і надаються туристу з метою 

найкращого і максимально повного дотримання його прав та задоволення 

інтересів в отриманні якісного туристичного продукту (наприклад, зберігання 

речей туриста на період подорожі тощо);  

3) додаткові (або факультативні) – які надаються туристу на його 

прохання і вибір і які не пов’язані безпосередньо з туристичним продуктом, 

але задовольняють додаткові правомірні інтереси туриста у комфорті, 

зручності, естетичних уподобаннях тощо (наприклад, особливе умеблювання 

чи оздоблення кімнати, можливість проживання в готелі зі своєю домашньою 

твариною тощо);  

– перелік видів договорів, які є характерними для сфери туризму, зазначаються 

у доктрині і частково закріплюються як найбільш характерні на рівні Закону України 

«Про туризм». Обґрунтовано, що перелік договорів, які можуть використовуватись у 

сфері туризму, на сьогодні може складатися із договорів реалізації туристичного 

продукту, на туристичне обслуговування, про надання туристичних послуг, 

договорів агентування, доручення, комісії, оренди транспортного засобу, чартеру, 

перевезення, фрахтування, простого товариства, комерційної концесії 

(франчайзингу), на готельне обслуговування, на екскурсійне обслуговування та 

багатьох інших, які використовуються на практиці у сфері туризму і повинні знайти 

відображення у законодавстві; 

– перелік ознак інформації, яку туристи мають право отримувати, а суб’єкти 

туристичної діяльності зобов’язані надавати їм. Обґрунтовано, що слід вести мову 

про достовірну, об’єктивну, повну, актуальну, своєчасну інформацію про 
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туристичний продукт, а також про будь-яку іншу відкриту інформацію, якої потребує 

турист для здійснення туристичної подорожі, у доступній для його сприйняття 

формі.  

Набули подальшого розвитку: 

– визначення змісту поняття «сфера туризму», що закріплене у Стратегії 

розвитку туризму та курортів на період до 2026 року. Обґрунтовано, що сферу 

туризму можна розуміти як таку, що поширюється як на сферу організованого 

туризму, який спирається переважно на спеціальне законодавство і професійні, 

формально визначені норми і правила, що особливо важливо у міжнародному 

туризмі, так і на сферу, що охоплює усі варіанти неорганізованого (самодіяльного, 

аматорського тощо) туризму, який тяжіє до ініціативи, особистої автономії, 

самодіяльності туристів і не підпорядкований більшості таких формальних вимог і 

правил, як попередній вид; 

– розуміння об’єктів зобов’язальних відносин у доктрині цивільного права як 

юридичних і матеріальних. Обґрунтовано, що застосування терміна «матеріальний 

об’єкт» при характеристиці об’єктів зобов’язальних відносин у сфері туризму не 

відповідає останнім досягненням цивілістики, представники якої (Р.А. Майданик, 

О.В. Кохановська, А.О. Кодинець, С.О. Сліпченко та інші) допускають можливість 

існування зобов’язальних правовідносин, які мають немайновий характер; не можна 

визнати вичерпним у цьому аспекті і легальне визначення зобов’язання. 

Аргументовано доповнення переліку зобов’язань, які можуть мати немайновий 

характер, зобов’язаннями у сфері туризму; 

– висновок С.О. Погрібного, який переважним способом правового 

регулювання договірних цивільних відносин в Україні називає саморегулювання, а 

сам договір розглядає як джерело нормативних приписів, що в цивільному праві 

знаходиться на рівні джерел права. Обґрунтовано, що саме у сфері туризму 

регулювання договірних цивільних відносин здійснюється на сьогодні безпосередньо 

учасниками таких відносин з урахуванням їхніх власних інтересів, що особливо 

помітно у сфері неорганізованого туризму і дозволяє розглядати договір, окрім 

іншого, як джерело норм цивільного права; 
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– висновок про те, що частина правовідносин у сфері туризму виникає у 

зв’язку з реалізацією туристом своїх абсолютних цивільних прав. Обґрунтовано, що 

абсолютними правовідносинами є, зокрема: право власності (на туристичні карти, 

продукти харчування, сувенірну продукцію тощо), комплекс інформаційних прав, 

зокрема право на інформацію як особисте немайнове благо, комплекс інших 

особистих немайнових прав (особливо прав на життя, охорону здоров’я, результати 

інтелектуальної творчої діяльності тощо). Аргументовано, що в названих 

абсолютних туристичних відносинах, на відміну від зобов’язальних з їх визначеними 

суб’єктами, праву однієї особи на об’єкт цивільних прав протистоїть обов’язок усіх 

інших членів суспільства не порушувати права суб’єкта у сфері туризму; 

– розуміння системи законодавства про туризм. Обґрунтовано, що така 

система повинна формуватися як «відкрита», мати ознаки і системності, і 

ієрархічності, враховувати особливості усіх видів туризму, специфіку учасників 

відносин, особливості туристичного продукту, тенденції, що характеризують 

сучасний туризм – як організований, що має значні теоретичні і практичні 

напрацювання, так і неорганізований, що спирається на довірчі відносини, переваги 

інформаційних технологій, швидкісні способи поширення інформації, а також на 

значний спектр видів зобов’язань; 

– висновок у питанні про право турагента укладати посередницькі договори не 

з туроператором, а безпосередньо з туристом, про набуття ним окремих складових 

туристичного продукту. Аргументовано, що в разі запровадження таких схем роботи 

турагентів, які можна назвати турброкерством і турорганізаторством, необхідно 

одночасно передбачити відповідальність турагентів за всі послуги, які ними 

надаються особисто, перед туристами відповідно до чинного законодавства і 

обов’язково фіксувати такі послуги у договорі та інших документах, які оформлюють 

відповідні відносини; 

– аргументація науковців і практиків про необхідність пошуку найбільш 

ефективних форм і способів захисту прав туристів у разі невиконання або 

неналежного виконання обов’язків суб’єктами туристичної діяльності. Обґрунтовано 

потребу закріплення на рівні вітчизняного законодавства (зокрема у ЦПК України) і 

активного впровадження на практиці інституту колективного (масового, групового) 
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позову. Обґрунтовано, що у сфері туризму за допомогою колективного позову 

можуть більш ефективно вирішуватися конфлікти і правові спори між учасниками 

туристичних відносин. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що викладені в 

дисертаційній роботі положення, висновки і пропозиції можуть бути використані: у 

науково-дослідній сфері – для подальших наукових досліджень поняття, підстав 

виникнення, складу і видів зобов’язань у сфері туризму, особливостей цивільно-

правового регулювання зобов’язальних відносин у сфері туризму, а також для 

підготовки науково-практичного коментаря до Закону України «Про туризм»; у 

правотворчій діяльності – як теоретичне підґрунтя для вдосконалення положень 

чинного законодавства України, що регулює відносини у сфері туризму; у 

правозастосовній діяльності судових та інших юрисдикційних органів – при 

вирішенні спорів, пов’язаних із договірними, недоговірними та іншими видами 

зобов’язань, та в судовій практиці при вирішенні спорів, що виникають із 

невиконання або неналежного виконання договірних зобов’язань і в результаті 

спричинення шкоди у сфері туризму; у навчальному процесі – під час викладання 

навчальних дисциплін «Цивільне право», зокрема комплексу тем із зобов’язального 

права, спецкурсів «Договірне право» та «Особисті немайнові права та недоговірні 

зобов’язання» для студентів вищих навчальних закладів, для підготовки підручників, 

навчальних посібників та відповідних методичних рекомендацій. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною, завершеною 

науковою роботою. Усі сформульовані в дисертації теоретичні положення, висновки, 

пропозиції і рекомендації обґрунтовано на основі власних досліджень. Для 

аргументації окремих положень використано праці інших науковців, на які зроблено 

посилання. 

Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні положення 

дисертаційної роботи, окремі її аспекти, одержані висновки і рекомендації 

доповідалися дисертантом на засіданнях кафедри цивільного права Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, а також були оприлюднені на 

міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, зокрема на: 

Міжнародній конференції «Междисциплинарность как тенденция современной 
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накуи» (м. Харків, 14 лютого 2015 р.); Міжнародній науково-практичній конференції 

«Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування в Україні» (м. 

Ужгород, 27–28 лютого 2015 р.); Міжнародній науково-практичній конференції 

«Матвєєвські читання: Звільнення від цивільно-правової відповідальності у сучасних 

реаліях» (м. Київ, 20 листопада 2015 р.); ІІІ науково-практичній конференції 

«Актуальні наукові дослідження сучасної юридичної науки: теорія та практика» (м. 

Київ, 18 березня 2016 р.); VI Міжнародному цивілістичному форумі «Приватне право 

України і європейська інтеграція: тенденції та перспективи» (м. Київ, 14–15 квітня 

2016 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Шості юридичні диспути з 

актуальних проблем приватного права», присвяченій пам’яті Є.В. Васьковського (до 

150-річчя від дня його народження) (м. Одеса, 20–21 травня 2016 р.); Міжнародній 

науковій конференції (круглому столі) на тему «IT-право: проблеми і перспективи 

розвитку в Україні» (м. Львів, 18 листопада 2016 р.); XV Міжнародній науково-

практичній конференції «Корпоративне право України та європейських країн: 

питання теорії та практики» (м. Івано-Франківськ, 6–7 жовтня 2017 р.); Міжнародній 

науково-практичній конференції «Сутність та значення впливу законодавства на 

розвиток суспільних відносин» (м. Одеса, 10–11 березня 2017 р.); Всеукраїнській 

науково-практичній конференції пам’яті Ю.С. Червоного «Актуальні проблеми 

приватного права» (м. Одеса, 15 грудня 2017 р.); Міжнародній науково-практичній 

конференції «Актуальні проблеми приватного права» (м. Харків, 14 лютого 2018 р.); 

Всеукраїнській науково-практичній конференції «Договір як універсальна форма 

правового регулювання» (м. Івано-Франківськ, 16 березня 2018 р.). 

Структура дисертації складається зі вступу, 3 розділів, що сукупно містять 9 

підрозділів, висновків, списку використаних джерел і додатку. Основний текст 

дисертації складає 252 сторінки, список використаних джерел налічує 

380 найменування та викладений на 33 сторінках, додатки налічують 3 сторінки. 
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РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ І ВИДИ ТУРИЗМУ, ГЕНЕЗА ТА ДЖЕРЕЛА 

ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН У СФЕРІ ТУРИЗМУ 

1.1 Категоріальний апарат сфери туризму у правовому регулюванні 

туристичних відносин 

Туризм як явище з’явився набагато раніше, ніж став сферою регулювання 

правом, тому визначення таких понять як «туризм», «мандрівка», «подорож», 

«екскурсія», «тур», «турпродукт», «турист», «подорожуючий», «екскурсант», 

«відвідувач», «туроператор», «турагент», «туристична діяльність», «туристичний 

бізнес», «туристична індустрія» та ряд інших уявляється необхідною вихідною 

позицією для усвідомлення їх сутності в праві і вірного використання у 

законодавстві. 

Переконання у важливості такого пошуку поєднується із значною складністю 

побудови цілісної концепції туризму, яка б допомогла зрозуміти не лише чисельні 

визначення категорій сфери туризму (яких на сьогодні запропоновано не один 

десяток у різних галузях знань, і які неможливо зібрати у повному обсязі в одній 

дисертаційній роботі), не тільки формальні підходи до розкриття витоків цього 

явища, але і допомогла з’ясувати його природу, в тому числі і правову, специфіку і 

перспективи правового регулювання туристичних відносин, в тому числі – 

зобов’язальних у сфері туризму, яка нині стає «однією з основних галузей, що 

впливає на загальний стан і тенденції світової економіки» [1]. Навіть саме слово 

«travel», як з`ясували спеціалісти, у своєму первісному значенні походило від форми 

«travail» і мало тлумачення болісних, важких зусиль [2, с.39], а тому не було 

спочатку пов’язане із приємністю, відпочинком, дозвіллям тощо, що притаманне 

нашим нинішнім уявленням. Це пояснюється тим, наприклад, що перші описи 

подорожей у класичній західній літературі у 1900 році до н.е. у творі «Сказання про 

Гільгамеша» описували вимушену мандрівку короля як безкінечні подолання 

перепон [3]. Тут ми зустрічаємось із словом «мандрівка». Скоріш за все, слова 

«подорож» і «мандрівка» використовувались із самого початку як синонімічні. 

Аналіз переважної більшості україномовних джерел дозволяють і нам віднести їх до 

категорій – синонімів і використовувати як взаємозамінні, хоча в ряді випадків 
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подорож означає далеку мандрівку. Офіційний сайт української мови додає 

аргументи на користь такого підходу [4]. Доречно буде згадати про вищезазначене, 

коли ми спробуємо з’ясувати важливість врахування відстані, на яку пересувається 

турист, мандруючи або подорожуючи. 

Найдавніші прояви мандрівок, які й лежать в основі уявлення про туризм і 

подорожі, існували ще за часів Вавилону і Давньоєгипетського царства. Втім, навряд 

чи і у ІІІ тисячолітті до н.е. ці мандрівки сприймалися як відпочинок, вірогідніше це 

були доволі ризиковані подорожі морем [5, с.21]. Розраховані переважно на 

перевезення вантажу, тогочасні кораблі мали змогу захопити і декілька винятково 

важливих пасажирів, наприклад, таких як цариця Хатшепсут, яка здійснила 

мандрівку з Єгипту до країни Пунт приблизно у 1490 році до н.е. [6] Історія свідчить, 

що розвиток паломництва, релігійних богослужінь, здійснення доручень, пов’язаних 

із державними справами, комерцією заклали основи майбутніх мандрівок, 

пов’язаних вже безпосередньо з відпочинком. Так, з 1500 року до н.е. єгиптяни 

починають їздити до пірамід, частково керуючись релігійними мотивами, але в 

основному із цікавості або заради розваги [5, с.32]. Серед інших важливих 

історичних подій, які пов’язують із появою елементів мандрівок і подорожей, 

зародженням туризму як явища, історики називають: а) верхову їзду, яка на протязі І 

тисячоліття до н.е. перетворилася в Азії з мілітаристичної складової у розваги 

мирного населення; б) відкриття музею «старожитностей» у VІ ст. до н.е. у Вавилоні, 

який відвідували усі хто забажає; в) релігійні заходи у Давньому Єгипті, які 

приваблювали не лише віруючих, але і зацікавлених побачити твори мистецтва, 

архітектуру [2, с.39-40]. Саме в останньому випадку можна вести мову про появу 

елементів туристичної сфери для приїжджих у вигляді пропозицій вуличних 

торговців напоїв і їжі, зазивал і продавців сувенірів, своєрідних «гідів», які 

розповідали про пам’ятки місцевості та ін. Починаючи із ІІ тисячоліття до н.е. в 

Греції стають популярними своєрідні лікувальні мандрівки з метою отримати 

допомогу від зцілюючих богів, скульптури яких з’явилися у багатьох містах. Цьому 

сприяв розвиток морського транспорту, багаточисельні релігійні свята і дійства, а 

вже у V тисячолітті до н.е. Афіни стали приваблювати мандрівників, які бажали 

побачити і інші пам’ятки і зупинялися у своєрідних готелях при храмах [2, с.40]. 
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Отже, під явищем туризму в історичному контексті можна розуміти мандрівки 

(на відносно короткі відстані), або подорожі (на довгі відстані), які здійснювалися за 

певними маршрутами по території своєї країни або за її межами з різною метою і 

тривалістю. Їх можна також усі назвати довготривалими подорожами через 

нерозвинену інфраструктуру доріг і усталених маршрутів, а також повільні види 

транспорту, що використовувалися. Таке спрощене уявлення доречно сьогодні взяти 

за основу і доповнити рядом уточнень і специфічними ознаками, які з’явилися в 

процесі розвитку суспільства і його уявлень про мандрівки (подорожі) та 

мандрівників (подорожуючих). 

Аналіз визначень туризму, які містяться в сучасних енциклопедіях, дозволяє 

переконатися у можливості деталізації цього поняття. Так, туризм у тлумачних 

словниках згадується у таких значеннях: 1) як вид спорту – групові походи, які 

мають на меті фізичне закалювання організму (як гірській, водний, лижний туризм); 

2) вид подорожей, які здійснюються для відпочинку і з освітньою метою [7, с.708], а 

також як подорожі, які здійснюються за певними маршрутами по своїй країні або за 

кордоном; поєднують відпочинок з пізнавальною метою, у ряді випадків мають 

елементи спорту або тимчасовий виїзд особи з місця постійного проживання в 

оздоровчих, пізнавальних, професійно – ділових чи інших цілях [8,с.594]. Судячи із 

інформації, яку надає сучасний словник іншомовних слів, з французької «туризм» 

означає обхід, об’їзд – або мандрівку у вільний час, один із видів активного 

відпочинку [9, с.691]. 

З приводу наведеного у попередньому абзаці, вважаємо доречним відразу 

зазначити наступне: 1) навряд чи туризм слід абсолютно ототожнювати із спортом, а 

також із його різновидами. Навпаки, скоріше туризм з метою зайнятися спортом 

може проявлятися як один із його видів – спортивний туризм, і далеко не кожна 

туристична мандрівка може бути кваліфікована як спортивна, навпаки, часто 

головною її метою є релакс, або повільне ознайомлення із тим, що цікавить 

подорожуючого; 2) туризм може мати на меті відпочинок, або освітню мету – і тоді 

слід вести мову ще про два види туризму серед багатьох інших, що класифікуються 

за критерієм мети. Отже, ряд факторів залишаються дискусійними у визначенні 

елементів туризму, і перший з них – це мета поїздки (чи є цей фактор визначальним, 
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чи можна, наприклад, вважати туристом особу, яка щотижня виїжджає за покупками 

у інше місто; або дітей, які регулярно виїжджають із свого міста з метою навідати 

своїх батьків у іншому населеному пункті – адже вони також проводять певним 

чином свій вільний час, але їх не включають зазвичай у туристичні статистичні дані). 

Таким чином, мета має значення, але може не усвідомлюватись самою особою як 

туризм і не враховуватись, залишаючись поза відповідною статистикою і 

сприйняттям у суспільстві; 3) маршрут в туризмі – його важлива і часто невід’ємна 

складова, але ми можемо уявити і подорож без заздалегідь розробленого маршруту, 

або з метою його розробити (наприклад, у підземних катакомбах чи печерах); 4) 

щодо виїзду особи із місця постійного проживання – це важливе уточнення, оскільки 

якщо особа цього не робить (наприклад оглядає власне місто) і повертається на 

ночівлю у місце свого постійного проживання, то вона є скоріше екскурсантом. Втім 

не завжди такий від’їзд є туризмом без інших уточнень, наприклад, якщо йдеться про 

від’їзд на роботу чи з метою торгівлі. В цьому ж аспекті ще два фактори породжують 

спори – це віддаленість місця призначення (яка саме відстань може вважатися такою, 

що характеризує туризм, яку відстань слід подолати, щоб вважатися туристом) і 

терміни такого пересування. Наприклад, чи є туристами особи, що мають два чи 

більше будинків і періодично переміщуються до них на певні відстані? [2, с.19] 

Віддаленість сприймається як дуже вразливий і досить суб'єктивний фактор, зокрема 

щодо осіб з обмеженими можливостями, наприклад. Для них і досить незначна 

відстань серйозне випробування, а самі вони можуть вважати себе туристами 

навідавши, наприклад, сусідній ліс. Пояснення туризму з точки зору кількості 

кілометрів, які визначають відстань мандрівника від дому поступово втрачає сенс, 

оскільки технічний та інформаційний прогрес дозволяють долати відстані все 

швидше, «мандрувати» онлайн із все більшим відчуттям реальності (наприклад, за 

допомогою шоломів віртуальної реальності і програмних засобів, які дозволяють, не 

встаючи з місця, оглянути музеї, площі і міста навіть детальніше, ніж в реальності). 

Щодо останнього пункту, то уряди і організації у сфері туризму різних країн в різні 

часи встановлювало як такі, що характеризують туризм, наступні відстані: мінімум 

50 миль в один кінець (Комісія з аналізу національних ресурсів США, 1973 р.); не 

менше 100 миль в обидва кінці (Комітет з перепису населення США, 1984 р.); 25 
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миль від меж свого населеного пункту (рішення уряду Канади); 20 миль і три години 

перебування у дорозі (туристична рада Великобританії) тощо [2, с.19-20]. Отже, час 

пересування дійсно можна назвати надзвичайно вразливим фактором; 5) поєднання 

відпочинку із пізнавальною метою не є необхідним у кожному випадку, хоча може 

відбуватися неусвідомлено; 6) перерахування завдань, які ставить перед собою 

турист, як і мета туризму, з одного боку, важливі для класифікації і для визначення 

особливостей кожного його виду, а з іншого боку, не можна охопити і навіть уявити 

усі можливі завдання і цілі, які ставить перед собою турист. Логічно також 

припустити, як це робиться у побуті, що туристом в найширшому сенсі є саме той, 

хто займається туризмом. 

Інколи під туризмом розуміють будь-яку діяльність, окрім роботи і виконання 

домашніх обов'язків. Вважається, що це може бути як пасивне, так і активне 

дозвілля. До пасивного відносять навіть перегляд телебачення, кіно, читання, сон 

тощо. До активного - власне туризм, ігри, спортивні змагання тощо. Ми вважаємо, 

що так званий пасивний туризм, який тут згадується, навряд чи доречно називати 

туризмом. Це скоріше саме дозвілля - вільний час, відпочинок, який може мати місце 

і поза туризмом і під час туристичної подорожі (мандрівки). Те саме можна сказати і 

про перераховані вище види активного відпочинку. Отже, туризм може бути як 

активним з елементами відпочинку, так і свого роду пасивним з елементами 

активних дій, але не ці особливості дозволяють виділити туризм серед інших видів 

відпочинку і дозвілля. 

Представники туристичної галузі серед основних ознак поняття туризму 

аналізують також: певні витрати, що можуть супроводжувати туризм, але це не 

обов'язкова ознака (наприклад, під час велосипедного пробігу особа може взяти 

провізію з собою і, таким чином, не робити жодного внеску в економіку країни чи 

регіону, яким пролягає велосипедний шлях, але при цьому вона вважається 

туристом), тобто туризм може бути практично невитратним; звідси - це форма 

дозвілля яка, як правило, але необов'язково, пов'язана з певними фінансовими 

витратами; якщо ж турист витрачає кошти, то вони повинні бути такими, що 

зароблені у межах місця проживання, а не на самому місці відпочинку. 
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Спроби виявити характерні ознаки і надати чіткіші визначення поняттю 

«туризм» можна простежити ще у міжнародних документах 30х – 60х років 

минулого століття, у яких йдеться про міжнародний туризм. Так, в 1937 році Ліга 

Націй виступила з рекомендаціями вважати туристами тих, хто перебуває за межами 

країни проживання не менше 24 годин і включати сюди осіб, які мандрують з метою 

розваги, за сімейними обставинами, у зв’язку із необхідністю лікування, тих, хто їде 

на ділові зустрічі, у відрядження, а також пасажирів круїзних суден, навіть якщо 

вони перебувають у країні менше 2 годин [10]. Оскільки визначення не охоплювало 

поняття внутрішнього туризму, на Конференції ООН з міжнародних мандрівок і 

туризму у Римі було прийнято ряд важливих рішень, зокрема, щодо термінів 

«відвідувач» і «гість», які з 1963 року означали «особу, яка навідує будь-яку країну, в 

якій вона постійно не проживає, з будь-якою метою, якщо мандрівка не пов’язана з 

діяльністю, винагорода за яку сплачується на території країни тимчасового 

перебування» [10]. Отже, ми зустрічаємося у цих визначеннях з мінімальною 

часовою ознакою, яку можна використати для характеристики туризму. 

Вважається, що першими спробували дати наукове визначення поняттю 

«туризм», з урахуванням попередніх рекомендацій міжнародних організацій, 

професори Бернського університету Хунцикер і Крапф у 1942 році, які пояснили 

його як «сукупність явищ і відносин, які виникають в процесі переміщення і 

тимчасового перебування у тому чи іншому місці осіб, які не є місцевими жителями, 

якщо це не передбачає постійного проживання на даній території і не пов’язано з 

роботою» [2,с.20]. На думку вчених, це визначення дозволяє відрізняти туризм і 

міграцію, в ньому міститься згадка про переміщення і перебування у тому чи іншому 

місці, як про обов’язкові складові туризму, але воно не охоплює одноденні тури і за 

його межами залишаються відрядження [2,с.20]. На нашу думку, це давнє визначення 

все-таки багато в чому наближає до розуміння туризму і тому може бути 

використане як основа для подальшого пошуку. 

Усі зазначені вище визначення не врахували такого вельми поширеного явища 

як внутрішній туризм, який активно розвивається у всьому світі і в сучасній Україні 

також. Тому пошуки досконалих узагальнених визначень туризму тривають і надалі, 
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зокрема, можна навести, з посиланням на розробки науковців, і проаналізувати 

наступні: 

1. Туризм – це «короткострокова подорож (незалежно від її мети) в ту чи іншу 

місцевість, розташовану за межами постійного місця проживання чи роботи, а також 

проведення часу на вказаній території (сюди також входять одноденні подорожі і 

екскурсії)» (Британський інститут туризму, згодом – Туристичне товариство, 1967 

р.). У цьому визначенні багато суб’єктивних і гнучких понять - «короткострокова», 

«в ту чи іншу місцевість», «проведення часу», «вказана територія», але позитивом є 

врахування одноденного туризму як подорожі або екскурсії. З цього можна вивести, 

що екскурсія розглядається як синонім туризму, якщо вона є одноденною. Щодо 

подорожі, то в цьому немає сумніву. Ми переконались, що «подорож» і «туризм», 

«мандрівка» можуть у відповідному контексті бути взаємозамінними. Але слово 

«екскурсія» навряд чи можна використовувати як синонім терміну «туризм» без 

конкретного уточнення в контексті, наприклад, як у наведеному визначенні – 

«одноденна», тобто в межах 24 годин. Позитивом у найбільш широкому сенсі є і 

вказівка на незалежність визначення «туризму» від мети подорожі. 

2. Туризм – це «особливий вид діяльності, характер якої визначається 

свободою вибору і здійснюється за межами постійного місця проживання. Туризм 

може бути як пов’язаним, так і не пов’язаний із ночівлею поза домом» (Міжнародна 

конференція Міжнародної асоціації експертів з питань туризму (МАЕТ) і 

Туристичного товариства «Дозвілля - відпочинок – туризм», Кадифф, 1981 р.). 

Дійсно, можна назвати туризм «особливим видом діяльності», оскільки він 

ґрунтується і визначається свободою вибору, здійснення його відбувається за 

межами постійного місця проживання туриста, бо саме цього найчастіше і прагне 

людина, займаючись туризмом – принаймні змінити звичну обстановку. Але останнє 

уточнення викликає запитання – про який «дім» йдеться? Слід зазначити, що і 

поняття «ночівлі» у цьому визначенні є вельми невизначеним, а без прив’язки до 

часу, який займає подорож, взагалі втрачає сенс. Загалом, це визначення, на нашу 

думку, недостатньо чітке. 

3. Туризм «містить в собі різні види діяльності, які здійснюють особи, що 

виїжджають за межі місця їх постійного проживання з метою відпочинку, 
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проведення ділових зустрічей тощо за умови, що вони перебувають там не більше 

одного року поспіль» (Міжнародна урядова конференція ВОТ, Оттава, 1991 р.) 

[2,с.21]. Погоджуємось із цим визначенням у частині різних видів діяльності, які 

містить в собі туризм, свободі вибору туристів, здійсненні за межами постійного 

місця проживання, мети відпочинку, ділових зустрічей, але уточнення «не більше 

одного року поспіль» у цьому контексті враховує тільки верхню межу часу подорожі, 

але вказує на мінімальний час, з якого можна вести мову про туризм. Отже, можна 

так зрозуміти, що це може бути і година, і день, і тиждень, що не можна визнати 

вірним. 

Згадаємо також іще декілька визначень, які наводять у своїх працях 

М.П. Мальська, Н.В. Антонюк і Н.М. Ганич [11,с.10-11], уточнюючи різні аспекти 

одного і того ж явища туризму: 

4. Туризм – це особлива форма пересування людей за визначеним маршрутом 

з метою відвідання конкретного об’єкта або задоволення своїх інтересів і повернення 

на постійне місце проживання. Повернення туриста на постійне місце проживання – 

важлива складова подорожі. Дещо у побутовому сенсі звучать слова «пересування 

людей», а щодо «визначеного маршруту», то ми вже висловлювали сумніви вище; 

мета як «відвідання конкретного об’єкта» може мати місце, стосовно задоволення 

«інтересів» - то з цим можна погодитись. 

5. Туризм – це форма розвитку особистості, яка реалізується через соціально-

гуманітарні функції (виховну, навчальну, оздоровчу та спортивну). З таким 

висловлюванням можна погодитись у широкому сенсі, але це не дає уявлення про 

туризм як специфічне явище, тому може лише доповнювати його розуміння. 

6. Туризм – це форма організації відпочинку, проведення дозвілля. Це так 

само залишає можливість досить широкого тлумачення. 

7. Туризм – це те, що виходить за межі традиційних уявлень, які асоціюються 

виключно з відпочинком. Це визначення можна оцінити як максимально широке, а 

тому і практично не застосовне. 

Наведене свідчить як про спільне, так і про суттєві розбіжності у тлумаченні 

факторів та елементів, ознак, які характеризують поняття туризму, що може 

слугувати приводом для серйозних дискусій, які будуть актуальні і в майбутньому, 
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враховуючи регулярні зміни у самій сутності туризму, наповненні його змістом 

залежно від вимог кожного конкретного періоду розвитку людства. Те, що 

вважається безспірним і вирішеним сьогодні, може втратити актуальність завтра, 

враховуючи надзвичайну мобільність змін у туристичній галузі, наприклад, появу 

космічного, або онлайн туризму, туризму за посередництвом технічних засобів 

зв’язку тощо. 

Звернемо також увагу на розробки вітчизняних спеціалістів туристичної галузі, 

в яких пропонуються різні критерії для розмежування поняття туризму від інших 

видів подорожей, що вважається вельми важливим, наприклад, коли йдеться про 

певні пільги, особливості митних правил, податкові правила тощо: характер 

подорожей, тобто їх регулярність/ нерегулярність; мотивація поїздки, що не 

стосується пошуку постійної роботи чи міграції; добровільність/ примусовість 

поїздки; рівень попиту на туристичні об’єкти, включаючи колективні чи 

індивідуальні засоби розміщення, які переважно надаються на короткі періоди, а не 

для постійного використання [12]. Посилаючись на роботи С. Холопяка і 

Ю.М. Чеботаря, Л. Красавцева звертає увагу на такі наведені ними розбіжності між 

«звичайними» подорожами (мандрівками, як їх називають у словниках, маючи на 

увазі коротку подорож) і туризмом: 

1. переміщення людей на відносно короткий проміжок часу. Так, за 

статистикою, найбільша частка припадає на туризм вихідного дня (2-3 доби), 

нетривалі туристичні подорожі (6-7 діб), значно менша частка припадає на 8-12 – 

добові подорожі. Всім іншим тривалішим туристичним подорожам притаманна 

незначна питома вага; 

2. визначення категорії «місце проживання» і відстані, на яку переміщується 

турист. Зокрема, особливою статистикою внутрішнього туризму виокремлюються 

категорії населення, які повсякденно виїжджають на роботу на певний проміжок часу 

та певні відстані, але не стають при цьому туристами. Так, для невеликого 

населеного пункту це буде 20-30 хв. на відстань у декілька кілометрів, а для великого 

міста – це поїздки на роботу тривалістю до години на відстань, більшу за 50-100 км. 

При цьому, з точки зору С. Хлопяка, необхідно брати до уваги і мінімальний 

проміжок часу відсутності мешканця у місці проживання, а також особливості 
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місцевостей та адміністративних територій. Для жителів невеличкого містечка 

поїздка на 70 км буде далекою. Разом з тим, у великих агломераціях ця відстань 

знаходиться в межах міської смуги; 

3. визначення періоду вільного часу випливає із загального розуміння туризму 

як способу відпочинку. Втім, для окремих видів туризму (ділового, професійного) це 

не зовсім логічно; 

4. цілі (мета) туризму, які дозволяють чітко визначити види діяльності, що 

відносяться до туризму та підпадають під пільгові митні, податкові та інші режими, 

встановлені державами винятково для туризму. Головними цілями туризму є: 

розважальні, реалізаційні, пізнавальні, оздоровчі та лікувальні, професійно-ділові, 

гостьові тощо; 

5. туризм – важлива складова економіки багатьох держав, яка забезпечує 

зайнятість місцевого населення, бюджетні надходження, потік іноземної валюти та 

інвестицій, сприяє розвитку структури господарського використання територій тощо 

за рахунок експлуатації місцевих ресурсів [13]. 

Ю.М. Чеботар вважає, що «…туризм, на відміну від подорожей, є і категорією, 

надзвичайно чутливою до впливу економіки, і явищем, якому притаманний дуалізм 

внутрішньої природи. З одного боку, туризм – це особливий масовий вид подорожей, 

а з іншого – це сукупність усіх видів науково-практичної діяльності щодо організації 

та здійснення таких подорожей» [14]. 

Як можна пересвідчитись із наведених аргументів, ряд авторів бачать 

відмінність туризму і подорожей, перш за все, в «організованості», детальній, в тому 

числі, законодавчій обумовленості першого, не уявляють туризм поза межами 

туристичної діяльності спеціальних організацій – туристичних фірм, туристичних 

агенцій, туроператорів і турагентів, включають сюди весь механізм державного 

регулювання туризму як галузі і як бізнесу, індустрії. Але, по-перше, це протирічить 

загальновідомому поділу туризму на види – організований і неорганізований туризм, 

про що буде мова далі у цій роботі, по-друге, розуміння туризму у широкому сенсі 

включає в себе будь-які види подорожей із ознаками, які намагаються знайти з 

більшим чи меншим успіхом, на науковому і законодавчому рівні, але ні в одному із 

визначень туризму ми не зустрічаємо згадки про туроператорів чи турагентів, взагалі 
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про будь-які формальності у розумінні цього явища, по-третє, на сьогодні 

розмежування туризму і подорожей не має практичного сенсу. Турист здійснює саме 

подорож (або мандрівку) – так було і залишається нині. Більше того, в умовах 

відкритих кордонів (країн Шенгенської зони, наприклад), поширення і стрімкого 

розвитку так званого неорганізованого (самодіяльного, аматорського) туризму, який 

тяжіє до незалежності від усталених форм і спирається на самодіяльність туристів, їх 

ініціативу, автономію осіб, які мандрують, туристи все більше відходять від традицій 

звертатися до туристичних фірм. Мандрівники самі знаходять маршрути, замовляють 

білети і купують їх, бронюють готелі, обмінюються інформацією, надають у 

користування житло і обмінюються ним, діляться творчими здобутками, 

започатковують все нові і нові види подорожей. Тому говорити про туризм і 

подорожі як щось протилежне не уявляється можливим. Термін «туризм», таким 

чином, можна застосовувати практично до всіх видів подорожей. Усе зазначене 

дозволяє розуміти «сферу туризму», перш за все, як таку, що поширюється як на 

сферу організованого туризму, який спирається переважно на спеціальне 

законодавство і професійні, формально визначені норми і правила, що особливо 

важливо у міжнародному туризмі, так і на сферу, що охоплює усі варіанти 

неорганізованого (самодіяльного, аматорського тощо) туризму, який спирається на 

ініціативу, автономію, самодіяльність туристів і не підпорядкований жорстко 

більшості формальних вимог і правил; отже сфера туризму охоплює весь спектр 

названих відносин. 

З точки зору представників туристичного маркетингу, які додають свої 

аргументи до невтішних висновків представників інших галузей, визначення 

туризму, особливо з огляду на сучасне розуміння його як індустрії, може видатися як 

мінімум неточним: «Основною причиною невизначеності є той факт, що з невідомих 

причин сама індустрія термін «подорож» трактує як діяльність транспортних 

компаній і туроператорів, а поняття «туризм» відносить до сектора житла і 

харчування, а також діяльності державних структур (зокрема, національних 

туристичних управлінь) і різних пам’яток (пам’ятників історії, тематичних парків 

тощо)…але враховуючи, що туризм без подорожі уявити собі складно, слово 

«туризм» в даному випадку буде слугувати для позначення всіх видів діяльності» 
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[15]. Зазначене посилює наші попередні висновки про можливість використання цих 

термінів як синонімів і розмежовувати їх лише з метою проілюструвати розширення 

уявлень про туризм шляхом включення до його сфери все більшої кількості 

подорожей. Такий підхід є, окрім іншого, яскравою ілюстрацією розбіжностей у 

розумінні навіть найзагальніших термінів у сфері туризму представниками бізнесу, 

економічної теорії, маркетингових досліджень тощо. Об’єднуючим фактором може 

слугувати адекватне законодавче забезпечення усієї туристичної діяльності з 

найбільш універсальним підходом до усього спектру правовідносин у сфері туризму, 

в тому числі – зобов’язальних. 

Згадаємо також визначення туризму, надане вітчизняними спеціалістами у 

галузі туристичного бізнесу, яке, на нашу думку, більш чітко зорієнтоване на його 

мету і завдання як виду рекреації, «пов’язаного з виїздом за межі постійного місця 

проживання, активним відпочинком, під час якого відновлення працездатності 

поєднується з оздоровчими, пізнавальними, спортивними і культурно-

розважальними цілями» [16]. Вони небезпідставно вважають, що «нині вже можемо 

говорити про туризм як про суспільне явище, пов’язане з добровільною тимчасовою 

зміною місця перебування, ритму і середовища життя, а також безпосереднім 

контактом із середовищем (природним, культурним чи суспільним). Це суспільне 

явище настільки багатогранне, що дати йому єдине точне визначення практично 

неможливо» [11, с.10]. 

Отже, усвідомлення поняття «туризм» вимагає постійного моніторингу 

уявлень про це глобальне явище з урахуванням особливостей сьогодення і з огляду 

на перспективу для адекватного реагування на швидкі зміни в суспільстві, видах 

техніки, зв’язку, науки в цілому. Визначень в літературі настільки багато, що 

Л. Красавцева запропонувала у своїй статті 2014 року значну за обсягом таблицю 

найголовніших наукових підходів щодо сутності цього поняття [12]. Втім, як ми 

переконались в процесі аналізу, кожне із наведених визначень не позбавлене вад – в 

одних залишились нез’ясованими питання про характер діяльності, про відстань або 

термін мандрівки, в інших – викликає подальші запитання категорія «межі місця 

постійного проживання» та багато інших. 
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Ряд популярних за кордоном і в наукових колах уявлень про туризм знайшли 

своє відображення і у нормі ст. 1 чинного Закону: «Туризм – тимчасовий виїзд особи 

з місця проживання в оздоровчих, пізнавальних, професійно – ділових чи інших 

цілях без здійснення оплачуваної діяльності в місці, куди особа від’їжджає» [17]. 

Звичайно, це визначення не можна назвати повним і, тим більше, достатньо 

сучасним, яке б врахувало усі вищенаведені ознаки і особливості. Його можна було б 

взяти за основу, але тільки не коли йдеться про подальше використання у 

цивілістичних конструкціях, цивільному законодавстві, в інших галузях права. 

Враховуючи усе зазначене, ми пропонуємо наступне розуміння категорії 

«туризм» з урахуванням найважливіших його ознак: «Туризм – це багатогранне 

суспільне явище, яке пов’язане із добровільною усвідомленою ініціативною 

тимчасовою зміною місця перебування людини, ритму і середовища життя, з виїздом 

з місця постійного проживання не менше, ніж на 24 години і не більше, ніж на рік, з 

метою здійснити подорож по своїй країні, або в іншу країну і задачі, які вона при 

цьому перед собою ставить, не заборонені законом, яка в розумінні самої людини 

вносить суттєві зміни у її звичайне усталене життя і яка відповідає інтересам і 

завданням, які вона перед собою ставить, без здійснення оплачуваної діяльності в 

місці, куди виїжджає, і повертається до свого постійного місця проживання після 

завершення подорожі і після завершення строку подорожі, або до закінчення річного 

строку». Таке розуміння може застосовуватись передусім в теорії для аналізу як 

внутрішнього, так і міжнародного; а також організованого і неорганізованого видів 

туризму, а з певними уточненнями – і для всіх видів туризму, перелік яких 

залишається невичерпним. 

Щодо поняття «турист», то у Законі туристом називають особу, яка здійснює 

подорож по Україні або до іншої країни з не забороненою законом країни 

перебування метою на термін від 24 годин до одного року без здійснення будь-якої 

оплачуваної діяльності та із зобов’язанням залишити країну або місце перебування в 

зазначений термін. (Ст.1 Закону). У підручниках з української мови та в 

національному фольклорі можна знайти інформацію про іноземне походження 

самого слова «турист». Цікаво, що спочатку воно мало дещо інше забарвлення і 

наближалось за значенням до понять «гультяй» або «волоцюга», «швендя», 
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«бродяга», «гуляйсвіт», «пройдисвіт», «мандрьоха» [18] та ін. Набагато пізніше, як 

ми переконались вище із відомостей про зародження туризму, турист почав 

здійснювати подорож з метою насолоди і розваги. Смислове навантаження слів, що 

використовувались, набувало з часом все більшої поваги до «мандрівника», «гостя», 

«візитера», «відвідувача», «паломника», зростала кількість синонімів цього терміну в 

українській мові завдяки словам іноземного походження і народного мовлення - 

подорожній, дослідник, пілігрим, кочівник, рейнджер, любитель зміни місць, номад 

[19] тощо. Правовий статус цього суб’єкта правовідносин досі до кінця не з’ясований 

і традиційно, вже протягом тривалого часу, викликає дискусії в наукових колах. У 

зв’язку з тим, що й до цього часу не опрацьовано чіткого єдиного розуміння суті 

самого туризму, залишається до кінця нез’ясованим і питання – хто є туристом. 

В літературі і законодавствах різних країн, міжнародних актах запропонована 

значна кількість визначень туриста, а також споживача туристичних послуг, які 

пов’язані переважно також із спрямованістю нормативно-правових актів, в яких вони 

зустрічаються. Специфічні визначення пропонує і практика. Вважається, що перше 

визначення туриста було сформульовано спеціальним Комітетом експертів з питань 

статистики Ліги Націй у 1937 році, як особи, якій притаманні наступні ознаки: 

переміщення, тимчасове перебування в певному місці, відсутність зв’язку з працею і 

заробітком. В останні десятиліття проблему дефініції туриста обговорювали на 

нарадах МСОТО (Дублін, 1950 p.; Лондон, 1957 р.), на Конференції ООН з 

міжнародного туризму і подорожей (Рим, 1963 p.), конгресі ВТО (Маніла, 1986 p.), 

Міжпарламентській конференції з туризму (Гаага, 1989 р.) та інших, що, на думку 

спеціалістів, свідчить про теоретичну та практичну значущість поняття «турист», а 

також про прагнення зробити його більш повним і точним з урахуванням нових 

тенденцій і явищ [20]. 

На сучасному етапі стверджується, що у міжнародній практиці широко 

використовують визначення, вироблене Міжнародною конференцією зі статистики 

подорожей і туризму (Оттава, 1991 р.) і схвалене ВТО та Статистичною комісією 

ООН. Відповідно до нього турист - це особа, яка подорожує і перебуває в місцях, що 

знаходяться за межами її звичайного середовища, терміном не більше 12 місяців з 

будь-якою метою, крім заняття оплачуваною діяльністю у місці відвідування [21]. 
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Детальний аналіз визначення поняття «турист» проводив свого часу 

Д. Фрехтлінг, який виявив чотири основні критерії, які використовуються в усіх 

формулюваннях поняття «турист». Перш за все, це мета поїздки, тип транспортного 

засобу, який використовується, тривалість перебування; відстань, на які 

здійснюється подорож [22, с.45]. Він також виявив, що два перші зазначені критерії 

не є суттєвими для порівняння різних визначень і увага має бути приділена 

переважно останнім двом. 

В 1963 році Конференція ООН з міжнародного туризму, яка відбулася в Римі, 

запропонувала визначення туриста як людини, яка прибула в країну, в якій вона 

постійно не живе і не займається оплачуваною професійною діяльністю з метою 

проведення вільного часу заради лікування, розваг, освіти, відпочинку, релігії, 

спорту, за сімейними чи діловими обставинами на строк не менше 24 годин і не 

більше 12 місяців [23, с.98-101]. Принциповим питанням можна вважати, таким 

чином, тривалість перебування у місці відвідування – більше доби, але менше року. 

Таке саме визначення було надане спеціалістами ВТО, що виділили три головні 

ознаки, які дозволяють вважати будь-якого відвідувача туристом: просторова, часова 

і діяльнісна, а також додали поняття «екскурсант» і «транзитний подорожуючий». 

Крім того, найбільш широке визначення, як з’ясувалося, міститься в рекомендації 

комісії з туризму та рекреаційної географії Всесвітнього географічного конгресу: 

турист — особа, яка подорожує з будь-якою метою, крім пошуку заробітку та зміни 

постійного місця проживання, при умові перебування поза межами свого місця 

проживання не менше 24 годин. Після розробки рекомендацій зі статистики туризму 

Всесвітньою туристською організацією у 1993 р. за основу визначення поняття 

«турист» приймається положення, що турист — це тимчасовий відвідувач, який 

подорожує за межами місця його постійного проживання щонайменше 24 години 

(але не більше 12 місяців) з будь-якою метою, крім зміни постійного місця 

проживання та заняття діяльністю, що оплачується з джерела в місці тимчасового 

перебування [24]. 

Визначення туриста містить Гаазька декларація з туризму 1989 року: туристом 

є будь-яка людина, яка, по-перше, збирається здійснити мандрівку і / або здійснює 

мандрівку в будь-яку країну окрім тої, яка є її постійним місцем проживання; по-
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друге, основною метою мандрівки якої є поїздка чи перебування строком не більше 

трьох місяців, за виключенням тих випадків, коли дозволено перебування на більший 

строк чи відновлено трьохмісячний дозвіл; по-третє, яка не буде здійснювати будь-

яку оплачувану діяльність у країні, в якій перебуває, незалежно від того, чи було їй 

це запропоновано, чи ні; по-четверте, яка в кінці поїздки чи перебування в 

обов’язковому порядку полишить країну, яку відвідав або для повернення в країну її 

постійного проживання або для поїздки в іншу країну [25].  

Звернемо увагу на те, що ряд визначень орієнтовані на просторовий критерій – 

тобто на відстань переміщення. Так, Національна комісія оцінки туристичних 

ресурсів США визначає туриста як людину, яка переміщується від свого дому на 

відстань більше 50 міль з діловою, розважальною, особистою чи будь-якою іншою 

метою, за виключенням шляху до місця роботи. Те саме визначення 

використовується Бюро перепису США, але з поправкою у 100 миль відстані [26]. 

В роботах зарубіжних авторів називають також шість основних вимірів, які 

описують термін «турист» змістовно. Це – постійність, добровільність, спрямування, 

відстань, періодичність і мета. Звідси визначення туриста виводиться із розуміння 

його як тимчасового мандрівника, який мандрує за власною волею заради 

задоволення від новизни і який набуває досвід в процесі відносно тривалої поїздки, 

що передбачає повернення в вихідний пункт [27, с.529]. Це визначення справедливо, 

на наш погляд, піддається критиці через відсутність часових і просторових меж. 

В літературі можна зустріти пропозиції про виділення ряду ознак, які 

дозволяють відрізняти туристів від інших категорій мандрівників, а саме: просторова 

ознака – здійснення поїздок за межі місця свого проживання, що завжди пов’язано з 

переміщенням (вона є найбільш важливою, хоча і дискусійною, оскільки 

територіальна належність туриста визначається у відповідності з його місцем 

проживання, а не його громадянством, оскільки, як відомо, місце проживання – це 

місце, де громадянин постійно чи тимчасово проживає); часова ознака, яка вказує на 

час перебування в місці призначення (часові межі пов’язані, перш за все, з нормами 

інших галузей права і виявляє протиріччя, які існують між внутрішнім 

законодавством ряду країн і міжнародними стандартами) [28, с.9]; цільова ознака, 

яка дозволяє вирізняти туристичні поїздки за добровільними мотивами і метою від 
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поїздок, пов’язаних із виконанням щоденних обов’язків чи інших потреб; (діяльнісна 

ознака обмежує туриста в можливості займатися в місці тимчасового перебування 

роботою, яка б оплачувалась з місцевого джерела і одночасно ця ознака дозволяє 

відмежувати від туристичної діяльності будь-яку іншу діяльність, пов’язану із 

заробітками у місці тимчасового перебування, звідси - отримання доходу у місці 

свого постійного проживання за роботу дозволяє авторам відносити до категорії 

туристів бізнесменів, командированих осіб, так званих «челноків» та ряд інших осіб, 

які займаються діловим туризмом, шопінгом (шоп-туризмом), конгресно-

виставковою діяльністю тощо) [29]. Ми вважаємо такі підходи вірними і достатньо 

обґрунтованими, тому також їх підтримуємо. Між тим, автори продовжують вести 

дискусії щодо можливості віднести до категорії туристів, з огляду на легальне 

визначення і зазначені ознаки, так званих маятникових і постійних мігрантів, 

біженців і примусових переселенців, гастербайтерів і фронтальєрів, бомжі і 

кочівників, «челноків», представників дипломатичних структур, військових, 

етапованих ув’язнених, членів екіпажів суден, літаків, поїздів; учасників групових 

поїздок при здійсненні ночівель у транспортному засобі та ряду інших [30]. 

Важливу додаткову ознаку до попередньо названих додає Т.Т. Сунарчина – 

статусну, згідно якої туристом може бути лише громадянин (фізична особа) [31, 

с.375-378]. На її думку, сама сутність туризму пов’язана виключно з таким суб’єктом 

права як людина, оскільки полягає у задоволенні потреб індивіда, а це означає, що 

вказівка на те, що туристом може бути лише громадянин, яке можна вивести із ряду 

законодавчих визначень, не відповідає дійсності. Втім, туристом може бути як 

громадянин, так і іноземні особи і особи без громадянства. Цивілісти справедливо 

звертають увагу також на те, що «визначення туриста з використанням… категорії 

«особа» не відповідає сутності цих відносин, оскільки застосування терміну «особа» 

не виключає і юридичну особу, а також підприємця» [32, с.55], а саме так 

визначається категорія туриста у ст.1 Закону. У зв’язку з цим пропонується інше 

визначення поняття «турист». Турист – це громадянин, який має намір здійснити і / 

або здійснює мандрівку у країну тимчасового перебування на дозволений час з 

метою, не пов’язаною із здійсненням будь-якої оплачуваної діяльності [32, с.55]. На 

жаль, у наведеному визначенні не має місця внутрішньому туризму, а останнє 
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застереження виключає з переліку видів туризму, наприклад, бізнес – туризм, тому 

його навряд чи можна назвати таким, що вирішує завдання надати чітке уявлення 

про відшукувань категорію. Розуміння туриста через поняття фізичної особи 

знайшло підтримку у ст.5 вітчизняного Закону, що, на нашу думку, більш відповідає 

його сутності і вказує на переважно цивільно-правову природу відносин у сфері 

туризму, а отже, дозволяє скористатися усіма перевагами цивільно-правової охорони 

та захисту. 

Обговорюється так само як і раніше, питання про співвідношення понять 

«турист» і «споживач», а саме – чи можна вважати їх синонімами, або 

взаємозамінними категоріями. Висловлюється думка, що, оскільки споживачем може 

бути лише особа, яка набуває послуги для особисто – побутової мети, то не може 

бути споживчою, наприклад, мета набуття в країні чи місці тимчасового перебування 

товарів з наступним перепродажем – шоп-тури, налагоджування господарських 

зв’язків у підприємницькій діяльності – бізнес-тури, а також інші подібні цілі, які є 

«професійно-діловими» та іншими їм подібними [33, с.147-148]. Якщо ж громадянин 

має зазначену вище особисто – побутову мету і набуває статусу туриста, то 

діяльність з організації таких поїздок слід вважати туристичним обслуговуванням. 

Втім, на думку авторів, такі особи можуть бути визнані споживачами туристичних 

послуг лише з точки зору економіки, а з правової точки зору вони споживачами 

навряд чи можуть вважатися і не підпадають під захист закону, оскільки не можуть 

бути визнані за формальними підставами туристами громадяни, які мандрують з 

метою набуття товарів і подальшим їх продажем [34]. 

Оскільки аналіз проблем регулювання і захисту прав споживачів у сфері 

туризму виходить за межі предмету нашого дослідження, зазначимо лише, що 

ґрунтовна робота з цієї проблематики здійснена М.М. Гудимою [35]. 

Виходячи із аналізу Закону України «Про захист прав споживачів» від 

12.05.1991 р., турист є споживачем туристичних послуг, а тому на нього має 

поширюватися правовий захист споживачів [36]. Логіка прослідковується через 

розуміння споживача як фізичної особи, яка придбаває, замовляє, використовує або 

має намір придбати чи замовити продукцію для особистих потреб, безпосередньо не 

пов'язаних з підприємницькою діяльністю або виконанням обов'язків найманого 
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працівника [36]. Отже, найважливішою ознакою вважається набуття послуг саме для 

особистих потреб, які безпосередньо не пов’язані із підприємницькою діяльністю або 

виконанням обов’язків найманого працівника. Виходячи із цього, на осіб, які 

здійснюють підприємницьку діяльність і таких, що набувають туристичні послуги з 

метою отримання прибутку, законодавство про захист прав споживачів не повинно 

поширюватися. 

Як ми переконалися, здійснивши аналіз вітчизняної і зарубіжної доктрини, 

законодавства, правозастосовної практики, існує ряд проблем при визначенні 

правового статусу туриста, що пов’язано переважно із різницею підходів до 

розуміння суті поняття «турист», нечітким виокремленням критеріїв віднесення 

фізичних осіб до категорії туристів, неоднаковим розумінням туриста як учасника 

правових відносин і дискусіями з визначенням його правового статусу у 

законодавстві, різним правовим статусом туристів, замовників і споживачів 

туристичних послуг тощо. Тому для завдань цього дисертаційного дослідження 

можна прийняти за основу легальне визначення туриста у вітчизняному Законі в 

редакції, запропонованій вище і спиратися на нього при подальшому з’ясуванні 

проблем зобов’язань у сфері туризму. 

З точки зору британських дослідників поняття туриста є складовою більш 

широкої категорії «мандрівник», або «подорожній». Так, мандрівники за їх 

розробками поділяються на тих, які враховуються у статистичних даних і тих, що не 

враховуються в них. Серед тих, які враховуються у статистичних даних, присутні 

мандрівники, які подорожують з метою оздоровлення, лікування. Туристи і 

відвідувачі (гості) – це два окремих види мандрівників, які враховуються у 

статистичних даних. Вони, в свою чергу, поділяються на види: туристи – на 

нерезидентів, громадян, які проживають за кордоном, членів екіпажів (нерезидентів) 

і в залежності від мети візиту (канікули, відпустка; бізнес; оздоровлення, лікування; 

освіта; відрядження, засідання, конгрес; сімейні обставини (навідування друзів, 

родичів); релігійні заходи; спортивні змагання; інше). Відвідувачі, гості поділяються 

на: пасажирів круїзних суден; гостей, які прибувають на один день; особовий склад) 

[2, с.23].  
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Отже, незважаючи на те, що у побутовому використанні слова «турист», 

«мандрівник», «відвідувач» і «екскурсант» часто використовуються як синонімічні, 

різниця між туристами і відвідувачами (або можна також назвати їх гостями) є 

очевидною. Втім, і ті, і інші можуть називатися мандрівниками, що дозволяє з 

певними уточненнями використовувати це слово як синонім терміну «турист», 

пам’ятаючи при цьому, що категорія «мандрівник» несе в собі на сьогодні дещо 

більший зміст, в тому числі, як мінімум за рахунок осіб, які не враховуються за тих 

чи інших причин у статистичних даних. За поясненнями ЮНВТО, туристи 

здійснюють не менш ніж одну ночівлю в колективних або індивідуальних засобах 

розміщення відвідуваної країни з будь-якою метою, крім заняття оплачуваною 

діяльністю, а відвідувачі – екскурсанти не здійснюють ночівлі в країні перебування. 

Для повноти аналізу наведемо цей перелік: особи, які проживають у прикордонних 

зонах; транзитні пасажири; волоцюги; біженці; військовослужбовці; співробітники 

консульств; дипломати; тимчасові емігранти; постійні емігранти тощо [2, с.23]. 

Вітчизняні автори з приводу цього звертають увагу на визначення ЮНВТО: а 

саме - відвідувач – це особа, яка здійснює подорож у будь-яке місце, що знаходиться 

поза межами звичного середовища перебування, на термін не більше 12 місяців 

поспіль, без заняття оплачуваною діяльністю з джерел відвідуваної країни з будь-

якою метою і, відповідно до цього визначення, всіх відвідувачів пропонують 

поділити на дві категорії: 1) відвідувачі-туристи, які здійснюють не менш ніж одну 

ночівлю в колективних або індивідуальних засобах розміщення відвідуваної країни з 

будь-якою метою, крім заняття оплачуваною діяльністю. Туристами також вважають 

екіпажі літаків і суден, які прибувають у країну та користуються засобами 

розміщення країни перебування; 2) відвідувачі-екскурсанти, які не здійснюють 

ночівлі в країні перебування. До них відносять: пасажирів круїзних суден, які 

ночують на борту, незалежно від тривалості зупинки; одноденних відвідувачів; 

екіпажі, які залишаються в країні на один день для відпочинку, але не ночують; 

власників і пасажирів яхт (якщо вони ночують на яхті)» [11, с.12-13]. 

Відвідувачами також зазвичай називають осіб, які навідують музеї, виставки, 

театри, різні заходи, ресторани – і мають значення для міжнародного туризму так 

само через статистичну мету їх підрахунку. Тому у нашому дослідженні ми не 



 

 

39  

будемо користуватися цим терміном, якщо це не передбачає вивчення статистики. 

Щодо терміну «гість», то його значення занадто широке і не може 

використовуватися з правовою метою, а скоріше із загальноприйнятою у побуті. 

Вищенаведене визначення терміну «відвідувач» охопило також два види 

«відвідувачів-екскурсантів»: 1) тимчасових відвідувачів, які перебувають на даній 

території менше 24 годин, включаючи пасажирів круїзних суден, крім транзитних 

пасажирів і туристів, що тимчасово перебувають на тій чи іншій території як мінімум 

24 години з метою проведення дозвілля (відпочинок, оздоровлення, спортивні 

змагання, канікули, навчання чи релігійні заходи тощо); 2) прибули у відрядження, 

на ділову зустріч, за сімейними обставинами або є членами тої чи іншої делегації. 

Отже, термін «екскурсант» тлумачиться як «тимчасовий відвідувач» який перебуває 

на відповідній території менше 24 годин, а отже, також не буде аналізуватися в цій 

роботі без прив’язки до статистичних чи інших даних і згадується лише з метою 

порівняння і розмежування з іншими категоріями, оскільки не є предметом даного 

дослідження. 

У відповідності до ст.5 Закону, суб’єктами, що здійснюють та/або 

забезпечують туристичну діяльність (суб’єктами туристичної діяльності) є: 

туристичні оператори (туроператори); туристичні агенти, інші суб’єкти 

підприємницької діяльності, що надають послуги з тимчасового розміщення 

(проживання), харчування, екскурсійних, розважальних та інших туристичних 

послуг; гіди-перекладачі, фізичні особи, які не є суб’єктами підприємницької 

діяльності та надають послуги з тимчасового розміщення (проживання), харчування 

тощо. При цьому перелік посад фахівців так званого «туристичного супроводу» та 

кваліфікаційні вимоги до них визначаються центральним органом виконавчої влади, 

що забезпечує формування державної політики у сфері туризму та курортів, за 

погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування 

державної політики у сфері трудових відносин. (ч.3 ст.5 Закону). Вони, як і туристи, 

приймають участь у зобов’язальних відносинах у сфері туризму і позначаються в них 

як боржник і кредитор, про що йдеться детальніше у наступних підрозділах цієї 

дисертації, тому у цьому підрозділі роботи приділимо увагу лише їх поняттю і 

особливостям. 
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Слід зазначити, що у ст.5 Закону йдеться переважно про сферу організованого 

туризму, але сьогодні перелік учасників відносин у сфері туризму значно 

розширився за рахунок, зокрема, фізичних осіб, які приймають участь у цих 

відносинах на самодіяльних, неорганізованих, аматорських началах за допомогою 

мережі Інтернет, через особисті домовленості, укладання договорів про реалізацію 

умовного «туристичного продукту» та різного роду інших договорів і знаходяться 

поза сферою фахової реалізації туристичного продукту, фахового надання послуг, які 

передбачені у сфері організованого законодавчо і формально унормованого туризму. 

Такі фізичні особи не враховані фактично у Законі. Вважаємо за необхідне у зв’язку з 

цим доповнити ст. 5 Закону частиною 4 наступного змісту: «4. Фізичні особи, які не є 

суб’єктами підприємницької діяльності, створюють, пропонують та надають 

(реалізовують) різного роду товари і послуги за договорами з туристами, або 

формують умовний туристичний продукт із товарів і послуг безпосередньо або за 

допомогою і з використанням мережі Інтернет, на підставі звичаїв або на основі 

взаємовигідної ініціативи, автономії особистості, взаємної довіри, вважаються 

суб’єктами туристичної діяльності за умови, що вони діють згідно норм чинного 

законодавства України і звичаїв ділового обороту». 

Щодо такого важливого учасника, в тому числі зобов’язальних, відносин у 

сфері туризму і туристичного бізнесу як туристичний оператор, то, преш за все, слід 

зазначити, що в літературних джерелах і періодичних виданнях активно 

обговорюються суттєві зміни, які відбулися за останні десятиліття у сфері 

регулювання відносин у сфері туризму і загалом у туристичній діяльності. Ці зміни 

зачепили всіх без виключення учасників туристичних відносин, але в першу чергу – 

туроператорів, змінивши зміст і форми їх діяльності. 

Туроператорською прийнято називати діяльність з формування, просування і 

реалізації туристичного продукту, яка здійснюється юридичною особою-

туроператором. В свою чергу, туроператором Закон називає юридичну особу, 

створену згідно із законодавством України, для якої виключною діяльністю є 

організація та забезпечення створення туристичного продукту, реалізація та надання 

туристичних послуг, а також посередницька діяльність із надання характерних та 

супутніх послуг і яка в установленому порядку отримала ліцензію на 
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туроператорську діяльність (ч.2, ст. 5 Закону). На нашу думку, ч.2 ст.5 Закону можна 

доповнити словом «товар», сформулювавши цю норму наступним чином: 

«туроператор – це юридична особа, створена згідно із законодавством України, для 

якої виключною діяльністю є організація та забезпечення створення туристичного 

продукту, реалізація та надання туристичних товарів та послуг, а також 

посередницька діяльність із надання характерних та супутніх товарів та послуг і яка 

в установленому порядку отримала ліцензію на туроператорську діяльність», 

оскільки туристичний продукт можна розглядати, на нашу думку, як комплекс 

товарів і послуг, про що йдеться нижче у цьому підрозділі дисертації. 

Існують країни, в яких туроператор здійснює реалізацію туристичного 

продукту тільки туристичним агентам (турагентам), які вже розподіляють 

туристичний продукт по регіонах і реалізують його через місцеві туристичні агенції. 

За таких умов самі туроператори туристичний продукт споживачам не реалізовують. 

В країнах Євросоюзу донедавна визначалися критерії поділу туристичної і 

туроператорської діяльності. Наприклад, у Директиві Ради ЄЕС №90/314/ЄЕС «Про 

мандрівки, відпустки і поїздки, які включають все» замість понять «туроператор» і 

«турагент» вживалися терміни «організатор» і «продавець» [37]. А у відповідності із 

Цивільним кодексом Нідерландів: «..туроператор від свого імені пропонує широкому 

колу осіб чи групі осіб завчасно підготовлений відпочинок» [38]. 

Законодавство Великобританії, Греції, Португалії та ряду інших країн не 

висуває особливих вимог до організаційно-правової форми туристичної організації. 

Щодо правоздатності туристичних організацій в Греції, Іспанії, Португалії, то вони 

мають спеціальну правоздатність і можуть займатися тільки туристичною 

діяльністю, а також послугами, пов’язаними з нею. Законодавець забороняє 

займатися такою діяльністю всім індивідуальним підприємцям, а також юридичним 

особам, які не відповідають законодавчим умовам її здійснення. 

До кола основних умов здійснення туроператорської діяльності в Україні 

можна віднести ті, що закріплені у ст.17 Закону. 

Для здійснення туроператорської діяльності, можуть встановлюватися 

характерні для кожної держави факультативні умови, до яких, наприклад, в Україні 

належать стандартизація і сертифікація у сфері туристичної діяльності, які можуть 
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носити добровільний характер (ст. 18 Закону). Втім, отримати документальне 

підтвердження відповідності послуг встановленим вимогам і нормам виявляється 

важливим з точки зору інформування клієнтів про надійність і якість туристичного 

продукту, тож ця практика є поширеною. 

З метою визначення поняття і одночасно правового статусу туристичного 

агента (турагента), звернемося до особливостей правової природи і сутності 

турагентської діяльності. Турагенти, згідно ст.5 Закону – це юридичні особи, 

створені згідно із законодавством України, а також фізичні особи – суб’єкти 

підприємницької діяльності, які здійснюють посередницьку діяльність з реалізації 

туристичного продукту туроператорів та туристичних послуг інших суб’єктів 

туристичної діяльності, а також посередницьку діяльність щодо реалізації 

характерних та супутніх послуг (абз. 3 ч.2 ст.5 Закону). На нашу думку, абз.3 ч.2 ст.5 

Закону слід викласти в іншій редакції: «турагенти - це юридичні особи, створені 

згідно із законодавством України, а також фізичні особи – суб’єкти підприємницької 

діяльності, які здійснюють посередницьку діяльність з реалізації туристичного 

продукту туроператорів та туристичних товарів та послуг інших суб’єктів 

туристичної діяльності, а також посередницьку діяльність щодо реалізації 

характерних та супутніх товарів і послуг», що пояснюється нижче при визначенні 

поняття турпродукту. 

В доктрині запропоновано значну кількість визначень турагента як «особи, яка 

здійснює підприємницьку діяльність з просування і реалізації турпродукту, 

створеного туроператором, а також надання інших туристичних послуг, не 

пов’язаних з перевезенням і розміщенням» [39]; як «юридичної особи чи 

індивідуального підприємця, який здійснює діяльність з рекламування і реалізації 

комплексної туристичної послуги, створеної туроператором від свого імені, але за 

рахунок туроператора, або за рахунок туроператора» [40], як «юридичної чи фізичної 

особи, яка займається рекламуванням, доведенням до споживача і продажем 

розроблених туроператором турпакетів» [41]. Отже, під турагентом можна розуміти 

фізичну або юридичну особу, яка займається підприємницькою діяльністю 

переважно з інформування про туристичний продукт, його просування і реалізації, 
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який формується туроператором, і може реалізовувати інші додаткові товари та 

надавати інші додаткові послуги, які не входять у турпродукт. 

Суб’єктами, які здійснюють та/або забезпечують туристичну діяльність є 

також фізичні особи, які не є суб’єктами підприємницької діяльності та надають 

послуги з тимчасового розміщення (проживання), харчування тощо. Згідно ч.3 ст.5 

Закону перелік посад так званих «фахівців туристичного супроводу» та 

кваліфікаційні вимоги до них визначаються центральним органом виконавчої влади, 

що забезпечує формування державної політики у сфері туризму та курортів, за 

погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування 

державної політики у сфері трудових відносин. 

Туристичний продукт визначений у ст.1 Закону [17] як попередньо 

розроблений комплекс туристичних послуг, який поєднує не менше ніж дві такі 

послуги, що реалізується або пропонується для реалізації за визначеною ціною, до 

складу якого входять послуги перевезення, послуги розміщення та інші туристичні 

послуги, не пов’язані з перевезенням і розміщенням (послуги з організації 

відвідувань об’єктів культури, відпочинку та розваг, реалізації сувенірної продукції 

тощо, але сьогодні щодо цього визначення можна відкрити наукову дискусію, 

оскільки воно, на нашу думку, викликає запитання з самого початку, коли між 

категоріями «продукту» і «комплексом послуг» ставиться знак рівняння. Ми 

пропонуємо обговорити турпродукт у теорії як будь-яке поєднання практично усіх 

відомих об’єктів цивільних прав передусім у зв’язку з актуальністю і стрімкою 

тенденцією збільшення питомої ваги неорганізованих видів туризму у сучасному 

світі, що породжують відносини між їх учасниками з приводу речей, майна, 

інформації як окремих об’єктів, результатів інтелектуальної творчої діяльності тощо, 

тобто ширше, ніж виключно послуги. Згадаємо при цьому, що сферу туризму ми теж 

розуміємо у цій роботі максимально широко, включаючи як міжнародний, так і 

внутрішній туризму, як організовані, так і неорганізовані види туризму тощо. Таким 

чином, ми піддаємо сумніву і пропонуємо для нового теоретичного обговорення 

традиційний доктринальний підхід вітчизняної науки і легальний - чинного 

законодавства України до поняття туристичного продукту виключно як комплексу 

туристичних послуг і спробуємо обґрунтувати у наступних підрозділах цієї 
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дисертації нашу позицію, яка врахує в тому числі міжнародний досвід і дискусії з 

цього питання. При цьому ми усвідомлюємо значну усталеність існуючих підходів, 

умовність самої категорії «продукт» в юридичній сфері та інтерпретацію звичної 

правової термінології. 

До юридичних ознак туристичного продукту, що визначають правову природу 

цього об’єкта та впливають у подальшому на формування механізму його правової 

охорони у приватному праві, на наш погляд, належать такі його юридичні риси: 

складна комплексна структура, яка утворюється шляхом об’єднання в єдине ціле вже 

звичних туристичних послуг, робіт, інформації, результатів інтелектуальної творчої 

діяльності, комплексу немайнових благ, матеріальних об’єктів, серед яких речі 

(наприклад, сувенірна продукція, продукти харчування тощо), туристичне майно 

(наприклад, спорядження), майнові туристичні комплекси, будівлі і споруди, 

транспорт тощо, які складають цілісний туристичний продукт у різних своїх 

поєднаннях. Отже, «туристичний продукт» може включати не лише послуги (як це 

закріплено на сьогодні у ст.1 Закону, але фактично і інші об’єкти цивільних прав, 

перераховані у ст. 199 ЦК України, а також, можливо, майнові і особисті немайнові 

права. 

Звернувши увагу ще раз на те, що ми пропонуємо вищезазначене розуміння 

«турпродукту» з метою обговорення, додамо до своєї позиції наступне: товари і 

послуги, які формують «турпродукт» і реалізуються (надаються) в туристичній сфері 

можна поділити на групи, назвавши їх наступним чином: 

1. Основні (або характерні) – які реалізовуються (надаються) туристу для 

здійснення основних завдань туристичної діяльності з метою дотримання його 

законних прав та задоволення інтересів в отриманні якісного туристичного продукту 

(послуги проживання, харчування, транспортні послуги або надання будинку в 

оренду, що характерно за умов неорганізованого відпочинку тощо); 

2. Супутні (або доповнюючі) – які реалізовуються разом і невіддільні від 

основних товарів і послуг, які пропонуються і надаються туристу з метою 

найкращого і максимально повного дотримання його прав та задоволення інтересів в 

отриманні якісного туристичного продукту (наприклад, зберігання речей туриста на 
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період подорожі, регулярне прання постільної білизни, продаж білетів на всі види 

розваг тощо); 

3. Додаткові (або факультативні) – які надаються туристу на його прохання і 

вибір і які не пов’язані безпосередньо з туристичним продуктом, але задовольняють 

додаткові інтереси туриста у комфорті, зручності, естетичних уподобаннях тощо 

(наприклад, додатковий прийом їжі, особливе умеблювання кімнати, послуги салону 

краси, можливість проживання в готелі зі своєю домашньою тваринкою тощо). 

Важливо враховувати, що «на розвиток туризму впливають різноманітні 

фактори: демографічні, природно – географічні, соціально-економічні, історичні, 

релігійні та політико-правові. Туризм у всіх його формах є діяльністю, розвиток якої 

залежить від низки чинників: матеріальних ресурсів, обсягу вільного часу; віку, 

статі, стану здоров’я, рівня духовного розвитку, особистих смаків людей, 

використання певних засобів пересування та ін.» [11, с.10]. От чому з метою більш 

глибокого і однозначного розуміння термінів у сфері туризму, слід дуже коротко 

звернутися ще до ряду понять, а саме: «туристична діяльність», «туристичний 

бізнес», «туристична індустрія». 

Енциклопедія цивільного права України визначає туристичну діяльність за 

законодавством України – як «діяльність туристичних операторів (туроператорів) та 

туристичних агентів (турагентів) з організації та забезпечення туристичного 

продукту, реалізації та надання туристичних послуг» [42, с.838]. Це, на нашу думку, 

звужене розуміння. В широкому сенсі туристична діяльність притаманна усім 

учасникам туристичних відносин – організованого і неорганізованого 

(самодіяльного) туризму. 

Туристичний бізнес пояснюється в економічній літературі як такий, що 

виступає єдиною економіко-технологічною системою формування і реалізації 

туристичного продукту з метою задоволення попиту на туристичні послуги і 

охоплює чотири основні елементи: виробництво туристичних послуг, 

комплектування туристичного продукту; реалізацію туристичного продукту або 

окремої послуги і споживання туристичного продукту (послуги) [43]. Вітчизняні 

автори звертають увагу на те, що туристичний бізнес, заснований на організованих 

поїздках, зародився ще в ХІХ ст., але організований туризм тільки після Другої 
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світової війни став повноцінною галуззю промисловості, тому «цілком істотним було 

існування в той час різних співтовариств, союзів, кооперацій і співробітництв, але 

вони мали, як правило, вільний, добровільний та епізодичний характер» [43]. 

Туристичною індустрією називають сукупність різних учасників туристичної 

діяльності (готелі, туристичні комплекси, кемпінги, мотелі, пансіонати, підприємства 

громадського харчування, транспорту, заклади культури, спорту тощо), які 

забезпечують прийом, обслуговування та перевезення туристів [16, с.91]. Отже, 

індустрія туризму – це наслідок бурхливого розвитку не тільки масового туризму у 

світі, але, в тому числі - суміжних галузей економіки, науки, освіти, культури та 

багатьох інших факторів. 

Не можна не зазначити у даному підрозділі дисертаційного дослідження, що 

розуміння туризму як явища і як категорії, в тому числі в праві, вимагає не тільки 

надзвичайного кругозору від дослідника, в якій би сфері знань він не працював, але і 

розуміння змісту значної різноманітності підходів і поглядів. Що стосується 

основних дослідницьких підходів до визначення понять туризму, туриста, 

туристичного продукту, туристичної діяльності, туристичного бізнесу, індустрії 

туризму, то на сьогодні можна виділити більше десятка найвідоміших: 

інституційний, історичний, організаційний, економічний, соціологічний, 

географічний, системний, міждисциплінарний, прогностичний тощо. Безумовно, до 

цього переліку слід додати як один із найважливіших і правовий підхід. 

1.2 Основні етапи розвитку і правового забезпечення туризму в окремих 

країнах, на міжнародному рівні та в Україні 

Дослідження поняття туризму та етапів його розвитку в історичному контексті 

базуються на чисельних моделях і теоретичних концепціях, які дозволяють 

проаналізувати це багатогранне явище з позицій представників окремих країн світу. 

Серед них найвідоміші: модель туриста і модель туризму (за Ж. Шафарі); концепція 

туризму як зустрічі; теорія периферії В. Крісталлера, теорія дифузії інновацій, 

модель циклу еволюції туристичного простору, концепція туристичної функції, 

концепція району (території) туристичної активності, концепція територіальних 

рекреаційних систем, концепція сприйняття простору (ландшафту), концепція 
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туристичної урбанізації, теорія конфлікту в туризмі, концепція функції туризму та 

ряд інших, менш відомих [16,с.24]. І хоча їх зміст не є предметом дослідження даної 

роботи, вони можуть слугувати своєрідним орієнтиром для вибору шляхів вирішення 

поставлених завдань. 

Врахуємо також, що більшість сучасних спеціалістів у сфері туризму 

пропонують поділяти всю історію розвитку туризму на чотири основні стадії (етапи), 

хоча їх часові межі не завжди співпадають. Так, англійські вчені Ю. Ликориш і 

К. Дженкінс першу з чотирьох стадій пов’язують із довготривалим періодом, який 

охоплює проміжок від найдавніших часів до ХVІІІ ст. [44], а українські дослідники 

Л. Устименко і А. Афанасьєв подовжують його практично до середини ХІХ ст., а 

саме до 1841 року. Їх поділ виглядає таким чином: І етап – з найдавніших часів до 

1841 року – початковий етап розвитку туризму; ІІ етап – з 1841 року до 1914 року – 

етап становлення організованого туризму; ІІІ етап – з 1914 року до 1945 року – 

характеризувався формуванням індустрії туризму; ІV етап – з 1945 року до наших 

днів – етап масового туризму та глобалізації туристичної індустрії [45]. 

На думку С.П. Кузика, верхня межа першого періоду співпадає з періодом 

розгортання Першої промислової революції, яка викликала суттєві зміни у 

суспільному житті людства – появу парової машини і її практичне застосування. В 

його інтерпретації етапи, або стадії в історії розвитку туризму виглядають наступним 

чином: І стадія – від найдавніших часів до кінця ХVІІІ – початку ХІХ ст. Це стадія 

розвитку світового туризму; ІІ стадія – початок ХІХ століття до кінця Першої 

світової війни – період становлення організованого туризму; ІІІ стадія – від 1918 р. 

до кінця Другої світової війни – етап індустріалізації туризму; ІV стадія – з 1945 р. до 

наших часів, пов’язана із масовим розвитком туризму і процесом глобалізації [46]. 

В.Ю. Воскресенський у своїх роботах наводить ряд авторських пропозицій 

поділу туризму на епохи і фази [47]. Так, за його дослідженнями: Дж. Уокер у книзі 

«Введення у гостинність» виділяє п’ять епох туризму: перед індустріальний період 

(до 1840 р.); епоха залізничних доріг; епоха автомобіля; епоха реактивних 

авіалайнерів; епоха круїзів на морських лайнерах, зв’язуючи еволюцію відносин у 

сфері туризму перш за все із розвитком засобів транспорту [48]; близьку точку зору 

відносно історії туризму висловлює польський дослідник І. Ейнджечик, наводячи 
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систематику, згідно якої у туристичному русі виділяють наступні фази: 

ранньоісторична фаза до 1850 р.; початкова фаза – з 1850 до 1914 р.; фаза розвитку – 

з 1914 до 1945 р.; фаза масового туризму – після 1945 р. [49]; М.В. Соколова у книзі 

«Історія туризму» розглядає історію туризму, перш за все, у контексті еволюції 

суспільних відносин і зміни суспільно-економічних формацій і виділяє: подорожі у 

давнину; подорожі в епоху Середньовіччя, розвиток туризму у Новий час, туризм у 

ХХ ст. [50]; існує також підхід, який пов’язує історію туризму у контексті 

країнознавчих описів, знання яких необхідне обслуговуючому персоналу 

туристичних фірм і готелів - такого підходу притримується Лінн ванн дер Ваген при 

характеристиці готельного бізнесу в Австралії [51]. На думку В.Ю. Воскресенського, 

всі відомі підходи до історії туризму не можна приймати за абсолютну істину: 

«Туризм – багатопланове явище і в різні історичні періоди формувався під впливом 

певної групи факторів» [47]. До числа базових елементів вчений відніс: великі 

географічні відкриття, експедиції, які дали уявлення про сучасні туристичні ресурси; 

еволюцію засобів розміщення; еволюцію засобів транспорту [47]. 

Аналіз зазначених джерел дозволяє поглянути на одні й ті ж події, які 

відбувалися, із різних позицій. Це спонукає і на власні пошуки появи перших 

елементів правової регламентації у сфері туризму і їх подальше розширення і 

удосконалення. 

Вважаємо за необхідне звернути увагу, що найбільш докладний опис 

особливостей туризму різних історичних періодів і в різних країнах здійснили вчені з 

Великобританії. І хоча вони не запропонували консолідований поділ на етапи у 

розвитку туризму, але їх роботи дозволяють зробити це самостійно, враховуючи 

події, які стали основними чинниками для змін. 

На нашу думку, історію розвитку туризму можна поділяти на п’ять етапів, 

зокрема, з урахуванням найбільш істотних змін як в історичному контексті, так і в 

правовому. 

Так, на першому етапі, який сягає своїм початком найдавніших часів (ІІІ 

тисячоліття до н.е., коли з’явилися ранні форми такого явища як подорожі 

(мандрівки), відбулося зародження туризму, поява перших гідів і путівників. Крім 

подій, які вже згадувалися у попередньому підрозділі цієї роботи, слід зупинитися 
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дуже коротко на такому. З 500 р. до н.е. історії відомі мандрівники, які фіксували 

свої враження від подорожей на папері. Серед найбільш відомих авторів згадуються 

Аристид з його «Духовним дискурсом», Геродот, який переказував історії, почуті 

ним від гідів того часу, а «…в ІУ ст. до н.е. з’явились перші путівники по таких 

містах, як Афіни, Спарта і Троя…У зазначений період з’являється і реклама у 

вигляді вивісок, які запрошували мандрівників у придорожні готелі» [2, с.41]. Отже, 

у цей період можна помітити елементи авторського права у роботах, присвячених 

подорожам, а також першу рекламу у вигляді вивісок, які розглядаються сьогодні як 

об’єкти права інтелектуальної власності. При цьому дослідники звертають увагу на 

інформацію, яка на той час надавалась туристам. Вона «не завжди була точною і 

достовірною. В залежності від функцій гіди поділялися на дві категорії: одні 

показували приїжджим місцеві пам’ятки (periegetai), інші за визначену оплату 

надавали туристам необхідну інформацію (exegetai). Досить – таки вільне 

поводження з фактами призводило до появи легенд» [2, с.41]. Доречно зазначити, що 

ці проблеми в інформаційній сфері туризму спостерігаються і досі, вже в нинішню 

високорозвинену інформаційну епоху людства. 

Важливими подіями, в тому числі правового характеру, на етапі, що 

розглядається, стали також: поява документів, які нагадували сучасні паспорти 

(приблизно 1500 р. до н.е.); існують і пізніші за часом дані про платні виїзні візи, що 

дозволяли судам залишати морські порти; свідчення про появу імпортного збору і 

митних декларацій у часи правління Августа Цезаря; поруч із власними витворами 

митців з’являються підробки статуй з автографами відомого грецького скульптора 

Праксителя, що можна розглядати як свідчення про появу такого явища як плагіат, 

що виявився у сфері туризму; поява своєрідного «внутрішнього туризму» у 

центральних районах Римської імперії (другі будинки, в яких римляни проводили 

весняні місяці), а також ПДР - туризм (подорожі до рідних) – навідування родичів і 

друзів за кордоном, прискорення росту числа подорожей у зв’язку з поліпшенням 

доріг і появою таких гостинних дворів як корчма, а також стрімким розвитком 

засобів комунікацій після Римських завоювань; зростання комфортності подорожей 

на суднах Середземноморського басейну та ін. [2, с.38-42]. 
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О.Ю Серьогін, досліджуючи історію розвитку туризму через призму 

міжнародного приватного права, зазначає, що ще з часів Еллади та Риму людству 

відомі подорожі з різними цілями, переважно лікувальними, науковими, 

спортивними, але можливими вони стали лише в результаті появи спеціального 

інституту захисту іноземців – проксенії [52, с.5]. Вчений стверджує, що «пізніше, 

завдяки утвердженню звичаєвих норм гостинності в періоди проведення 

Олімпійських та інших спортивних ігор, було прийнято і загальне застереження про 

можливість вчинення будь-яких дій проти іноземців тільки після формального 

проголошення війни…укладання відповідних міжнародних договорів про ісополітію, 

про мир та дружбу (amicitia, pax) та про союз (foedus sociale), а за часів пізньої 

Римської республіки – прийняття jus gentium стало наступними кроками на шляху 

розвитку «первісного» туризму [52, с.5].  

Другий етап розпочинається після падіння Римської імперії, в період так 

званого «похмурого середньовіччя» із перетворення подорожей у небезпечні і важкі 

випробування і триває до початку ХХ століття. 

Такий значний проміжок часу в історії людства був багатим на безліч 

позитивних і негативних подій і може бути поділений спеціалістами-істориками ще 

на декілька підетапів, але для мети правового дослідження достатнім буде назвати 

лише ті, які мали вплив на правове регулювання у сфері туризму. Серед них до 

знакових слід віднести:  

- стрімке просування світом торгівлі, що сприяло як соціально-економічному 

розвитку суспільства, так і задоволенню потреби людей в отриманні знань про на-

вколишній світ, життя і культурні традиції інших народів, про відносини між ними. 

Значна кількість купців одночасно були і вченими, і мореплавцями, про що свідчить, 

наприклад, біографія всесвітньо відомого Марко Поло [53]. «Великі географічні від-

криття середньовіччя сприяли не тільки формуванню світового ринку, налагодженню 

та правовому оформленню дипломатичних та культурних зв’язків, але й усталенню 

правового регулювання надання туристичних та пов’язаних з ними послуг інозем-

цям, появі відповідних інститутів та загальновизнаних звичаєвих норм, що регулю-

вали статус туристів в державі тимчасового перебування, гарантували безпеку життя, 

недоторканість багажу тощо», - зазначає О.Ю. Серьогін [52, с.5-6]; 
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- розвиток у подальшому такого виду туризму як бізнес-туризм, якому пере-

дував туризм у справах, зокрема у державних чи релігійних, у часи «похмурого сере-

дньовіччя» [2, с.42]. Лише з часом ставлення до туризму змінилося як до задоволен-

ня, можливості познайомитися із культурою і мистецтвом, які розвивались у всьому 

світі і надавали цінну можливість подорожуючим вивчати мови, культуру різних на-

родів, архітектуру, пам’ятки мистецтва, а також здобувати освіту; 

- поява перших релігійних паломництв в культові місця і подорожі із релігій-

ною метою на релігійні свята. Так, в Англії слово «holiday» походить від староанг-

лійського «haligdaeg» - «святий день» [54]. В цей же час отримала розвиток сфера 

творчості завдяки виготовленню і продажу значків і ликів святих (своєрідна сувенір-

на продукція), наприклад, в Римі [2, с.43]. Таким чином, суттєвий вплив на цьому 

етапі розвитку подорожей справляли різні релігії і релігійні течії, а прочанство було 

основою для формування умов проживання, транспортних зв’язків, харчування та 

ознайомлення із святинями. Таке зародкове «екскурсійне обслуговування» можна 

порівняти із послугами, які виникли з часом, наприклад, у Києво-Печерській лаврі у 

вигляді надання у користування книг із церковної бібліотеки, аптекарської допомоги, 

харчування у трапезній та проживання у «гостинних будинках» [55]. Прочан можна 

назвати однією із найбільш захищених категорій подорожуючих в ті часи, оскільки 

їх захищав не лише статус прочанина, але і спеціальні заходи для збереження життя і 

здоров’я, які забезпечувалися релігійними місіями і орденами. В літературі згадуєть-

ся як приклад такої діяльності організація прочанства мальтійським орденом [56]; 

- з ХVІІ (до початку ХХ) століття значний поштовх отримав дорожній транс-

порт, одночасно збільшилася кількість постоялих дворів і кімнат для відпочинку 

вздовж доріг [2, с.43-44]. Зазначимо принагідно, що переважна більшість перших ту-

ристів пересувалась пішки, але непоодинокими були випадки подорожей з викорис-

танням тварин, водним транспортом, а вже набагато пізніше – залізничним. Особли-

во часто згадується у літературі і наукових трактатах минулих століть Середземне 

море, як найважливіший транспортний шлях між територіями, що відрізнялися сво-

єю культурою, звичаями, мовою – і через те були вельми цікаві для подорожей [57]; 

- на початку ХVІІ ст. (з 1670 р.) виник також новий вид туризму – так зване 

Велике турне епохи Відродження – по основним європейським центрам із освітньою 
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і культурною метою, а для переміщення вимагався спеціальний королівський дозвіл, 

або дозвіл університету [2, с.45]. Практично усі історики і економісти на сьогодні 

згодні з тим, що виникнення у подальшому товарно-грошових відносин із розподі-

лом праці, а також як наслідок - поява осіб, які не були зайняті у суспільному вироб-

ництві і управлінні, сприяли появі такої категорії людей, які могли собі дозволити 

подорожувати, вкладати значні кошти у лікування, відпочинок тощо. Отже, в епоху 

Просвітництва ними стали дворяни, що ввели у звичай згаданий вище особливий вид 

подорожей – так званий «Гранд-тур» по країнам Європи. В подальшому, зокрема, на 

протязі ХІХ століття освітні тури все більше витіснялися розважальними; 

- на другому етапі розвитку туризму, що розглядається, влада переважно об-

межувала подорожі, особливо пов'язані із перетинанням кордонів – наприклад, вимо-

гою мати внутрішній паспорт для того, щоб переміщуватися [2, с.46]; 

- поєднання політики і туризму – ще одна особливість етапу, що аналізуєть-

ся, хоча заради справедливості слід зазначити, що політичні фактори завжди відіг-

рають значну роль у розвитку туризму; 

- характерними рисами другого етапу можна назвати також розвиток різних 

видів туризму, які вже згадувалися вище, і таких як відпочинок на мінеральних водах 

(spa – курортах); морських курортах, а також колосальне збільшення числа різних 

винаходів, які пропонувалися для поліпшення відпочинку і зручності подорожей, 

тобто можна вести мову про використання результатів інтелектуальної творчої дія-

льності в інтересах туристичної галузі. 

Серед негативних факторів розвитку туризму в Європі на початку ХІХ століття 

називають наполеонівські війни, що тривали близько 30 років [2, с.45]. Серед 

факторів, що сприяли його розвитку, - збільшення фінансових можливостей туристів 

і часу на подорожі, удосконалення інфраструктури туризму. Серед факторів, які 

мотивували туристів здійснювати подорожі – бажання змінити обстановку, виїхати 

за межі урбанізованих місць, або навпаки, оздоровитися, ознайомитися з культурою, 

архітектурою і мистецтвом інших місць, поєднати бізнес або навчання з туризмом, а 

також торгівля, прочанство, лікування, освіта, розваги та багато інших. Отже, туризм 

цього періоду завдячує своїм розвитком також збільшенням вільного часу у людей 

[58].  
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Колосальний вплив на появу і розвиток туризму як бізнесу мала епоха 

парового двигуна, залізничного сполучення, яка розпочалася у тому ж ХІХ столітті, а 

також винайдення фотоапарату, що дозволило фіксувати історичні пам’ятки і самих 

туристів під час подорожі. В цей же час В 1841 році Томас Кук організував першу 

комерційну туристичну подорож з Лейстера в Лафборо, в якій взяли участь 570 

членів товариства тверезості. В 1847 році він створив туристичне товариство, яке 

поширювало білети (путівки) не тільки в Англії, але і поза її межами [59]. Пізніше 

він удосконалив усю систему туристичного сервісу [16, с.18]. Отже, не слід забувати, 

що ХІХ ст. було періодом видатних наукових відкриттів і застосування їх на 

практиці, швидкого розвитку як сфери послуг, так і транспортної галузі, послуг 

готелів. Саме це, в свою чергу, призвело до появи туристичного бізнесу. 

Завершення другого етапу розвитку туризму ознаменувалося наприкінці ХІХ – 

на початку ХХ століття появою сприятливих умов для зручних комфортабельних 

видів туризму - подорожей пароплавами і мандрівок велосипедами; була заснована 

перша туристична компанія «Ланн полі» Томаса Кука і Генрі Ланна (1893 рік), а за 

нею – ще декілька, було також опубліковано ряд більш точних в інформаційному 

плані путівників, до видання яких долучилися відомі видавництва (довідник Джона 

Мюррея 1837 р., путівник Карла Бедекера 1839 р. та ін.) [2, с.58-60], що свідчить про 

підвищення ролі творчої, інформаційної, рекламної складової сфери туризму. Отже, 

лише на межі ХІХ – ХХ століття набув своїх чітких рис туристичний бізнес із 

урахуванням правової складової необхідної документальної і договірної роботи, 

виділенням учасників (суб’єктів) туристичних правовідносин і визначенням їх 

взаємних зобов’язань. 

Третій етап розвитку туризму розпочався у ХХ столітті (у 1900 році) і тривав 

приблизно до 50-х років ХХ століття. Основними важливими для подальшого 

правового регулювання подіями стали такі: 

- зростання рівня життя, прагнення людей і країн до відкритості, поліпшення 

транспортного сполучення та ряд інших причин [2, с.60] обумовили перетворення 

подорожей на найбільш популярний вид відпочинку на початку ХХ століття; 
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- туризм продовжив свій розвиток завдяки поширенню інформації про нього 

засобами масової інформації, а також завдяки кіно, радіо, а пізніше – телебачення, 

які з'явилися після цієї війни [2, с.60]; 

- після винайдення автомобіля втратив раніше всесвітню популярність заліз-

ничний транспорт, з'явилися автобуси, які стали актуальними для здійснення подо-

рожей, а для забезпечення безпеки при користуванні цим видом транспорту з'явилися 

ліцензійні правила, які врегулювали роботу автоперевізників, а в 50-х роках ХХ сто-

ліття повітряний транспорт і пакетні тури стали вже звичним явищем [60]; 

- на третьому етап розвитку туризму відбувся також значний розвиток літа-

кобудування і з'явилися перші кемпінги, які задовольнили запит на бюджетний від-

починок і базувалися на моделі «все включено», що характеризувався достатньо ви-

соким сервісом і новими пропозиціями для відпочивальників; популярним став ма-

совий відпочинок на морських узбережжях [61, 62]; 

- щодо спеціального туристичного законодавства окремих країн, то за висно-

вками представників науки міжнародного приватного права, вперше воно з’являється 

з 1822 до 1946 р.р., одночасно розроблялися проекти з метою його міжнародної уні-

фікації [52, с.6-7]. Цей час характеризувався появою посередників між туристами і 

тими, хто надавав туристичний продукт - туроператорами і турагентами. З’явилася 

також потреба у договорах між різними учасниками туристичних відносин, виконан-

ні прийнятих зобов’язань, відповідальності за їх невиконання. Туризм в цілому, як 

специфічний узагальнений товар, характеризувався особливостями реалізації - він 

надавався переважно у формі послуг. Проте, це не могло знайти відповідного відо-

браження в правовому регулюванні, притаманному тому періоду, в тому числі, з 

огляду на дискусійність у визначенні самих послуг, розуміння послуг як об’єкту ци-

вільних прав. На думку спеціалістів, «…створене національне спеціальне правове 

регулювання міжнародних туристичних відносин, не відповідало суті даних відно-

син. В подальшому ці проблеми знайшли своє вирішення в процесі розробки законо-

давства про захист прав споживачів і конкуренцію, та укладання міжнародних тран-

спортних конвенцій тощо» [52, с.7]; 

- важливим підсумком третього періоду розвитку туризму стало державне 

регулювання сфери туризму у багатьох країнах світу, особливо у Швейцарії, Велико-
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британії тощо. Перевага наддавалась внутрішньому туризму і рекламуванню країна-

ми своїх туристичних продуктів за кордоном (що слід, на нашу думку, було б макси-

мально широко застосувати в Україні на нинішньому складному етапі); крім того, у 

Франції була вперше законодавчо закріплена оплачувана відпустка (1936 рік), а у 

Британії був прийнятий  перший Закон «Про оплачувану відпустку» 1938 року, який 

включав норми про добровільну трудову угоду і двотижневу відпустку із збережен-

ням заробітної плати, що вивільнило час туристам цих країн для подорожей [2, с.66-

67]. 

Процес збільшення часу відпочинку - вельми актуальне питання в країнах 

сучасної Європи, зокрема Франції. Це пояснюється зростанням свідомості людей і 

прагненням до саморозвитку, самовдосконалення, набуття власного досвіду і 

вражень, що неможливо за умови тривалого робочого дня і тижня. Тим паче, зараз на 

допомогу людині приходять роботи у різних сферах життя, зокрема в економіці й 

виробництві. Із позитивними наслідками пов’язується і застосування штучного 

розуму, тому у людини повинно з’являтись набагато більше часу для 

інтелектуального та культурного розвитку. Це має позитивно позначатися на 

здоров’ї та тривалості життя, що, в свою чергу, зробить можливим складні і 

довготривалі подорожі, ризикований, нетрадиційний, новітній туризм. 

Спираючись на наведені вище дані, можна визначити період переростання 

туризму в галузь індустрії, що відбулося саме на етапі, який аналізується. З цього ж 

моменту комерційна спрямованість діяльності туристичних фірм дозволяє вважати 

туризм галуззю бізнесу. 

Отже, туризм можна розглядати як складову відпочинку, як складову 

лікування, складову розваг і складову бізнесу - тобто кожної із названих індустрій, 

що робить його універсальним явищем. 

Четвертий етап розвитку туризму розпочався із закінченням Другої світової 

війни, якщо більш точно, то з 50-х років ХХ століття і тривав до початку ХХІ 

століття. У цей період часу відбулися події, які мали вплив на розвиток правової 

сфери у цій галузі, зокрема: зріс інтерес до подорожей на далекі відстані; відбулось 

значне поширення так званих уніфікованих курортів; підвищилась популярність 

відпочинку «на колесах»; збільшилась ефективність державної політики у сфері 
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масового туризму - це можна спостерігати на прикладі Великобританії, в якій 

наприкінці 60-х років ХХ століття був розроблений проект закону «Про розвиток 

туризму», прийнятий у 1969 році – перший нормативний акт, присвячений цілком і 

повністю виключно питанням туризму як найбільш розвинутій сфері індустрії; були 

встановлені правові основи діяльності туристичних компаній і врегульовані 

відносини у сфері туризму; політика невтручання змінилася розумним плануванням і 

контролем за сферою туризму, вимогами дотримання якості туристичного продукту і 

прав туристів [2, с.80-81]; у 70-х роках ХХ століття у ряді країн вводиться 

обов’язкове ліцензування діяльності туроператорів; сутність державної політики у 

сфері туризму у 80-х роках зводилась до партнерських відносин між державним і 

приватним секторами (що може бути актуальним для України і сьогодні) [2, с.76-85].  

П’ятий етап, сучасний, у розвитку туризму розпочався у перші роки ХХІ 

століття з декількох глобальних криз світового і регіонального масштабів «у зв’язку 

з чим туристична галузь опинилася на межі катастрофи, і виникла необхідність 

державного втручання» [2, с.81], а також із остаточним настанням епохи 

інформаційного суспільства. Нині зміни відбуваються, на нашу думку, у декількох 

напрямках, що докорінно змінює в черговий раз розуміння туризму як явища і як 

сфери регулювання правом:  

- перш за все, ідеї нового, так званого «космічного туризму» в останні роки 

набувають реалістичне обґрунтування (зокрема, у розробках Ілона Маска, НАСА та 

ін.); 

- так само інтенсивно додаються невідомі або маловідомі напрямки туризму 

в різні країни, міста і місцевості, які раніше не охоплювалися туроператорами і са-

мими туристами, зокрема, у країни пострадянські, з важкими умовами клімату (Пів-

нічний і Південний полюси), небезпечні у різному сенсі тощо; а також так званий 

«онлайн-туризм» і туризм за прямими домовленостями між його учасниками; 

- швидкими темпами зростає інформованість самих туристів і організацій, які 

працюють у сфері туризму, цьому сприяють мереживні технології, розвиток інфор-

маційних систем із віртуальними туристичними сервісами і можливістю значно зме-

ншувати вартість подорожей завдяки прямим контактам з готелями, транспортними 
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організаціями, поінформованості і порівнянню пропозицій вартості номерів у готе-

лях, альтернативного проживання, транспорту і трансферу; 

- зростає попит у самостійному формуванні туристичного продукту в цілому, 

без участі турфірм і питома вага неорганізованого туризму; 

- водночас із позитивними і прогресивними моментами, які виявила інфор-

маційна доба розвитку людства, з’явилися і нові загрози для безпеки туристів – кіль-

кість терактів і порушень прав туристів зростає не лише у традиційно проблемних 

країнах, але і у високо розвинутих, на давно і широко відомих курортах, що потребує 

посилення, в тому числі, і правових заходів безпеки туристів; 

- розвиток науки і техніки у сфері транспорту, інформатизації, фінансів, про-

цеси віртуалізації дійсності і дематеріалізації грошей, в тому числі поява так званих 

криптовалют, правову природу і ставлення до яких ще до кінця не визначено, внесли 

зміни у більшість традиційних туристичних товарів і послуг, кардинально і з неймо-

вірною швидкістю змінюють усі сфери життя людства, і однією із перших - туристи-

чну. 

У зв’язку із зазначеним, правове регулювання у сфері туризму на нинішньому 

етапі повинно охопити усі, так би мовити, нетрадиційні напрями туризму і усі 

відносини у сфері туризму, включаючи зобов’язальні, з урахуванням їх специфіки. 

Науковці звертають увагу також на особливості міжнародного етапу правового 

регулювання туристичних відносин (з 1946 р. по 1975 р.), який пов’язаний 

безпосередньо із створенням та діяльністю ООН [52, с.7], коли створюється ряд 

важливих міжнародних організацій, які опікуються розвитком туристичної галузі. 

Так, після створення у 1946 році ЮНЕСКО, як міждержавної організації, яка 

розвиває напрямки освіти, науки і культури, за її допомогою у 1950 році з була 

розроблена програма розвитку туризму ЕКОСОР (Економічної і Соціальної ради 

ООН), спрямована на перетворення туризму на галузь економіки, яка з тих часів 

розвивається найшвидше [63]. У 1947 році значна кількість міжнародних 

туристичних організацій, які були створені на початку століття, об’єдналися у 

Міжнародний союз офіційних туристичних організацій (МСОТО), почалося 

видавництво міжнародного календаря, який містив інформацію про важливі події у 

сфері туризму, журналу «Всесвітній турист» і спільне з ЮНЕСКО видання – 
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довідник «Подорож за кордон», було також створено найбільшу бібліотеку про 

міжнародний туризм [64]. У 1975 році було ліквідовано МСОТО і створено 

Всесвітню туристичну організацію (ВТО), яка пізніше отримала назву ЮНВТО [65] 

із штаб – квартирою в Мадриді, яка об’єднала у своєму складі більше 120 держав, а 

Генеральна асамблея ООН визнала за нею статус міжнародної організації, яка 

координує розвиток міжнародного туризму. 27 вересня 1975 року було прийнято 

Статут ЮНВТО і з 1980 року цей день визначається як Всесвітній день туризму [65]. 

Серед основних цілей ЮНВТО у її Статуті визначено наступні: стимулювання 

розвитку туризму як засобу росту економічних показників; розвиток туризму як 

чинника миру та взаємного співробітництва між країнами; реалізація через 

посередництво туризму прав людини на відпочинок і свободу пересування 

незалежно від раси, статі, мови та релігії; зосередження уваги на країнах, що 

розвиваються, у сфері туризму; проведення науково-дослідної роботи в сфері 

туризму тощо [65]. 

ЮНВТО, крім того, прийняла ряд важливих для туризму декларацій, серед 

яких: Манільська декларація «Про туризм у світі» (Філіппіни, 1980 р.; «Документ 

Акапулько» (Мексика, 1982 р.); «Хартія туризму» і «Кодекс туриста» (Софія, 

Болгарія, 1985 р.); Гаазька «Декларація про туризм» (Голландія, 1989 р.) [65] та ін., 

ряд із яких розглядаються у підрозділі 1.4 цього дисертаційного дослідження. 

Важливим результатом діяльності Всесвітньої туристської організації стало те, 

що вона встановила єдиний мінімальний стандарт договірного надання туристичних 

послуг. В його розробці приймали участь Міжнародний інститут уніфікації 

приватного права (УНІДРУА) [66], Міжнародна готельна асоціація (МГА) і 

Всесвітня федерація асоціацій туристичних агентств (UFTAA) [67]. 

Науковці звертають увагу на ряд важливих особливостей розвитку 

вітчизняного туризму, в тому числі – неорганізованого, туристичного бізнесу, 

туристичної індустрії і правовідносин у сфері туризму. Зокрема, вони запропонували 

своє бачення його етапів з часів, коли це стало можливим завдяки їх дослідженням 

[68, 58, 16]. 

Спеціалісти звертають особливу увагу на те, що розвиток туризму в Україні за 

радянських часів відбувався здебільш екстенсивно – за рахунок включення нових 
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ресурсів і територій [68]. Саме в результаті даного етапу сформувалась найбільша і 

найдешевша у світі матеріальна база соціального неорганізовного (самодіяльного, 

аматорського) туризму, але до кінця цього періоду загострились також і суперечності 

– через неможливість задоволення рекреаційних потреб усього населення із 

збереженням низьких цін на відпочинок. Отже, виявилась необхідність пошуку 

нових форм організації та планування туризму, заснованих на системі соціальних 

нормативів. 

Оскільки у цьому дослідженні ми приділяємо увагу не лише організованому, 

але і різним видам неорганізованого туризму, зазначимо, що на цей етап прийшовся і 

останній за радянських часів період існування системи підтримки самодіяльного 

туризму, який мав організаційну форму комісій при територіальних відділеннях 

організацій, що керували фізичною культурою та спортом. З січня 1959 року такою 

організацією був Союз спортивних товариств і організацій Союзу Радянських 

Соціалістичних Республік [69]. Втім, вважалось, що така система не могла 

забезпечити достатній рівень безпеки туристів в умовах зростаючої популярності 

неорганізованого туризму. Літературні джерела свідчать, що тільки у 1959 році 

кількість туристів, що загинули в цілому по країні, враховуючи і відому групу 

Дятлова, склала більше п’ятдесяти, а в 1960 році – вже більше ста осіб [70]. Слід 

зазначити, що «першою реакцією влади була спроба заборонити самодіяльний 

туризм, що і було зроблено постановою Секретаріату ВЦСПС від 17 березня 1961 

року. Але політика заборон призвела до негативних результатів: туризм перейшов у 

«дикий» стан, підготовку і екіпіровку груп ніхто не контролював, маршрути не 

погоджувались, за контрольними строками слідкували лише друзі і близькі. В 1961 

році кількість туристів, які загинули, перевищила 200 осіб. Оскільки групи не 

документували свій склад і маршрут, іноді не було даних ні про чисельність тих, хто 

зник, ні про те, де їх шукати» [70]. Тому вже 20 липня 1962 року постанова Президії 

ВЦСПС «Про подальший розвиток туризму» знов легалізувала самодіяльний туризм 

і він отримав офіційне визнання [71]. Ці заходи допомогли у подоланні кризи і 

забезпечили функціонування системи самодіяльного туризму на кілька десятиліть 

[70]. Ми навели цей приклад для ілюстрації важливості підтримки і визнання 

неорганізованого туризму. 
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Спеціалісти наголошують, що з 1991 року розпочався перехідний етап, який 

виявив ряд нових тенденцій розвитку вже національної туристичної вітчизняної 

сфери господарства а також туристичного бізнесу в умовах впровадження 

економічних реформ. Серед них: зміни структури реакційних потреб і початок 

сегментації туристичного ринку; перехід від монопольного до багатоукладного 

туристичного господарства і активний розвиток малих і середніх туристичних 

підприємств; перехід до використання природних ресурсів і культурної спадщини на 

основі економічних відносин; перехід від адміністративного регулювання функцій 

туристичного господарства до економічного стимулювання туристичного ринку на 

новій законодавчій основі [16]. 

До 1995 р. у системі соціального туризму відбувається деструктуризація і 15 

вересня 1995 р. Верховною Радою України було прийнято Закон України «Про 

туризм» [17], який став важливим кроком у створенні правових засад туристичної 

діяльності. Нині він діє в редакції від 11.02.2015 року згідно із Законом України 

«Про технічні регламенти та оцінку відповідності» [72]. У 1996 р. розпочала свою 

роботу Національна рада по туризму, на базі якої в 2004 році була утворена Рада з 

питань туризму [73], затверджено також ряд програм і стратегій розвитку туризму, 

які нині втратили чинність, а про чинні більш докладно буде зазначено у підрозділі 

1.4 цієї дисертації. У 1997 р. Україну прийняли дійсним членом ЮНВТО, а в 1999 р. 

у Сантьяго (Чилі) – обрали до її керівного органу - Виконавчої ради [58]. 

Указом Президента України від 31 травня 2000 р. було створено Державний 

комітет молодіжної політики, спорту і туризму України [74]. А до цього Постановою 

КМУ від 10 листопада 1992 р. № 616 засновано Державний комітет України по 

туризму [75]. З 16 травня 2005 р. в Україні діяло Міністерство культури і туризму 

(Міністерство культури і туризму (МКТ) існувало з 16 травня 2005 року до 9 грудня 

2010 року), реорганізоване в Міністерство культури України. МКТ з 16 травня 2005 

року до 9 грудня 2010 року було головним органом у системі центральних органів 

виконавчої влади із забезпечення проведення державної політики у сфері культури, 

туризму, а також державної мовної політики), реорганізоване пізніше у Міністерство 

культури України, яке опікувалось питаннями туризму і було правонаступником 

Міністерства культури і мистецтв України і Державної туристичної адміністрації 
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України, а 9 грудня 2010 р. був створений Державний комітет з туризму при 

Міністерстві інфраструктури України. Втім, місце туристичної галузі в 

адміністративній структурі державних міністерств залишалось непевним, 

нестабільним і відшукувалось протягом багатьох років, що, на нашу думку, поряд з 

іншими причинами, не сприяло належному і послідовному розвитку туристичної 

галузі в Україні. 

Нині функції центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію 

політики у сфері туризму виконує Департамент туризму та курортів при Міністерстві 

економічного розвитку і торгівлі України (МЕРТ) [76]. 

У свій час керівник Департаменту Мінекономрозвитку І. Ліпута, залишаючи 

свою посаду у серпні 2017 року, зазначив наступне: «В 2015 вже не залишалося 

нічого, крім такого, що мляво ліквідовувався Держагентства з туризму та курортів. 

Нам потрібно було створювати все з чистого аркуша в Міністерстві, яке ніколи 

раніше про туризм навіть не чуло. Ми почали зі створення невеликого відділу і 

виросли до ключового Департаменту Мінекономрозвитку. Крім внутрішньої 

мотивації не було нічого, ні грошей, ні політичної волі, все доводилося вирішувати 

ситуативно, поступово збираючи пазли в картину маслом» [77]. 

Враховуючи цю фахову оцінку, важливо для подальшого дослідження 

врахувати також досягнення останніх років, які перерахував І. Ліпута: «Сьогодні 

туризм - пріоритетний сектор в планах Уряду, КМУ затверджено Стратегію розвитку 

туризму і курортів до 2026 року. Вперше за багато років з боєм вдалося закласти до 

держбюджету 30 мільйонів гривень на 2017 рік. Цього мало для такої країни, як 

Україна, має бути в 50 разів більше, але тим не менше зрушення є. На базі створених 

при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України (МЕРТ) Ради 

туристичних міст та регіонів та Наукової ради з туризму та курортів ведеться 

постійна системна робота з консолідації між собою всіх регіонів та міст, а також 

вищих навчальних закладів і науки в сфері туризму. З метою консолідації бізнесу 

була створена Національна туристична організація, головне завдання якої - 

маркетинг країни та вдосконалення якості національного туристичного продукту. 

Запущені проекти з брендингу територій, створення єдиної електронної 

інформаційної системи в туризмі, створення Інституту туризму і курортів – 
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обсерваторії ЮНВТО, створення комплексної системи стандартів якості та 

досконалості, розробки програм професійної підготовки в сфері туризму, 

комплексного маркетингу країни і регіонів, створення національної програми 

лояльності "Турист України" і багато інших» [77]. Нині на державному рівні 

прийнятий бюджет розвитку туризму на 2018 рік [78]. 

Позитивно оцінюючи такі суттєві зрушення, не можна забувати про ряд 

негативних факторів, перш за все, зруйновану з 2014 року цілісну інфраструктуру 

туристичного ринку території України, яка складалася в роки незалежності, і це 

суттєво впливає сьогодні на прогрес у розвитку туризму в Україні. 

1.3 Поділ туризму на види та його значення для цивільно-правового 

регулювання відносин у сфері туризму 

В сучасному світі існує значна кількість видів туризму і туристичних 

подорожей, які мають свою історію виникнення і розвитку, а також різний ступінь їх 

урегульованості правом як в Україні, так і в зарубіжних країнах. Слід також наперед 

зазначити, що чіткої загальноприйнятої класифікації туристичних подорожей поки 

що не прийнято ні на світовому, ні на локальних рівнях, що пояснюється 

неможливістю виділення чистих видів сучасного туризму, а також появою його 

нових видів. Загалом класифікація туризму за видами (а в ряді випадків - і формами) 

має на меті розв’язати низку проблем щодо розвитку і організації туризму, визначити 

попит на окремі види туристичних подорожей і на цій підставі розробити більш 

ефективні механізми правового регулювання конкретних відносин, в яких вони 

знаходять свій прояв найбільш показово, зокрема, в зобов’язальних. 

Згідно ст.4 Закону туристичні подорожі можна поділяти на організаційні 

форми і види за найрізноманітнішими підставами: за метою, характером, змістом, 

термінами і тривалістю подорожі, засобами пересування і розміщення тощо. 

При класифікації туристичних подорожей і поділі на види вирішальне 

значення сьогодні відіграє їхня мета. Втім, не слід забувати, що, мандруючи, турист 

може поставити перед собою не одну мету, навіть якщо одна із них переважає, а сам 

поділ не вирізняється системністю. Слід враховувати також, що види туризму 

залежать від низки чинників: наявності і тривалості вільного часу у туристів; 
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розмаїття природних умов і сезонності; досвіду, віку, статі, стану здоров’я 

мандрівників, рівня духовного або естетичного розвитку суспільства і окремих осіб, 

особистих смаків людей і їхнього матеріального добробуту; наявності певних засобів 

пересування, інформованості тощо. 

На практиці туристичні подорожі прийнято поділяти на форми: внутрішні (або 

національні) – подорожі у межах своєї країни та іноземні (або міжнародні) – 

подорожі поза межами країни. Різниця між внутрішнім і міжнародним туризмом 

суттєва і вагомо впливає на всю туристичну діяльність. Зазвичай поділ на форми тих 

чи інших явищ важливий скоріше для економіки, втім цей поділ має значення і для 

правової регламентації, оскільки дає уявлення про найбільш суттєву різницю між 

ними. 

Логічно передбачити, що внутрішній туризм розвивається переважно з 

орієнтацією на громадян своєї країни, іноземний – на зарубіжних туристів, при 

цьому для кожної країни здійснення туристичних подорожей її громадян за кордон 

розглядається як пасивний туризм, а приїзд іноземців – активний. Зрозуміло також, 

що на іноземний (міжнародний) туризм завжди впливає багато різних обставин, які 

мають міжнаціональне, всесвітнє, або інше суттєве значення, в їх числі – політичні 

причини, які можуть тягнути за собою напругу у відносинах між державами, 

скорочення, або згортання туристичних зв’язків. «Туристські формальності, 

пов’язані із перетином державних кордонів, є невід’ємною частиною міжнародного 

туризму і виступають в якості головної її особливості. Чим глибші відмінності 

грошових систем держав, чим більше перешкод на шляху вільного пересування 

людей, чим вагоміші мовні бар’єри, які хоча і відносяться до туристських 

формальностей, але розмежовуючи народи, помітно впливають на розвиток 

туристських контактів, тим істотніше відмінності міжнародного туризму від 

внутрішнього» [79]. 

У перших редакціях Закону закріплювався поділ туризму на іноземний, 

внутрішній та зарубіжний, що призводило до певної невизначеності і плутанини. 

Нині ст. 4 Закону, визначаючи організаційні форми та види туризму, називає 

організаційними формами туризму міжнародний та внутрішній туризм, як це 

прийнято на міжнародному рівні і пропонувалося науковцями [17]. До міжнародного 
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туризму при цьому належить за законом: в’їзний туризм – подорожі в межах України 

осіб, які постійно не проживають на її території, та виїзний туризм – подорожі 

громадян України та осіб, які постійно проживають на території України, до іншої 

країни (значення такого поділу стає очевидним також з урахуванням змісту 

відповідного Закону України про порядок виїзду і в’їзду) [80]. Внутрішнім туризмом 

законодавець називає подорожі в межах території Україні громадян України та осіб, 

які постійно проживають на її території. 

В ч. 4 ст. 4 Закону названо також види туризму, зокрема, залежно від категорії 

осіб, які здійснюють туристичні подорожі (поїздки, відвідування), їх цілей, об’єктів, 

що використовуються або відвідуються, чи інших ознак, але без чіткої класифікації 

підстав поділу, що знов - таки свідчить про недостатнє розуміння важливості 

останнього для подальшої правової регламентації конкретних туристичних відносин: 

дитячий, молодіжний, сімейний, для осіб похилого віку, для інвалідів, культурно – 

пізнавальний, лікувально – оздоровчий, спортивний, релігійний, екологічний 

(зелений), сільський, підводний, гірський, пригодницький, мисливський, 

автомобільний, самодіяльний тощо. І хоча в Законі (ч. 5 ст. 4) зазначено про 

особливості здійснення окремих видів туризму, які встановлюються законом, на 

жаль, сам перелік виглядає дещо сумбурно і безперспективно для подальшого 

використання. 

Звернемося детальніше до сучасних класифікацій туризму (туристичних 

подорожей), а також його видів, які пропонує доктрина і практика, міжнаціональний 

досвід. 

Передусім, за характером організації туризм можна поділяти на: 

організований (плановий) і неорганізований (самодіяльний, аматорський тощо). На 

нашу думку, такий поділ надзвичайно важливий, оскільки охоплює найбільш повно 

всю сферу туризму, має вплив на особливості і види зобов’язальних відносин, 

зокрема договірних, які можуть використовуватись для врегулювання обох видів. 

Тому у подальшому ми досліджуємо проблеми зобов’язань у сфері туризму у двох 

напрямках – коли йдеться про організований і неорганізований туризм, приділяючи 

особливу увагу останньому у зв’язку з його недостатнім висвітленням у літературі, 

особливо у порівнянні із організованим туризмом. 
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Специфіка організованого планового туризму визначається спеціалістами як 

туризм за маршрутами, розробленими і організованими відповідними туристичними 

організаціями, з наданням певного комплексу послуг (екскурсійне обслуговування, 

забезпечення місцем проживання, транспортне забезпечення, харчування тощо). Так, 

через територію України проходить більше 500 планових туристичних маршрутів 

[16]. Переважно на організований (плановий) туризм спрямований в нинішній 

редакції Закон На нашу думку, Закон має бути суттєво доповнений за рахунок норм, 

які б врегулювали відносини щодо неорганізованого (самодіяльного) туризму. 

Подорожі груп або окремих туристів, що здійснюється не за планом, 

передбаченим туристичними організаціями, є неорганізованим (самодіяльним, 

кваліфікаційним, аматорським) тощо туризмом – це подорожі, що організуються 

туристами самостійно і це насправді в усі часи є пріоритетним видом туризму. В 

свою чергу, його можна поділяти за різними критеріями на: пішохідний; водний; 

гірський; лижний; спелеотуризм; автотуризм; велотуризм; кінний; мототуризм тощо. 

Це також специфічний вид туристської суспільної (аматорської) діяльності, 

реалізований на добровільній самодіяльній основі [81]. Самодіяльний туризм 

поєднує форми краєзнавчої та екскурсійної діяльності, суспільно корисну працю за 

дорученням різного роду організацій, а також проведення туристичних зборів та 

змагань тощо. Самодіяльні походи зазвичай здійснюються із дотриманням 

відповідних правил [16]. Слід додати, що варіанти, якими цей вид туризму 

позначається лексично-неорганізований, самодіяльний, кваліфікаційний, 

аматорський, суспільний та ін. не змінює головної його ознаки – він може 

відбуватися тільки завдяки ініціативі, активної участі і усвідомленої автономії волі у 

прийнятті важливих рішень щодо подорожі самим туристом. Він часто не покладає 

зобов’язань на інших осіб, а якщо передбачає їх, то у вигляді зустрічної ініціативи 

для користі і для задоволення, встановлення довірительних відносин з його 

учасниками. В той же час, самодіяльний турист може скористатися практично усіма 

товарами і послугами, які отримує організований (плановий) турист. Особливо 

помітно це стало в останнє десятиліття розвитку самодіяльного туризму, який 

повною мірою користується усіма перевагами нових інформаційних технологій, 

туристичних сайтів, новими швидкісними видами транспорту і довірчими 
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відносинами із іншими гостинними учасниками. Саме цей вид туризму ми згадували 

у попередньому підрозділі цієї дисертації як такий, що завжди був поширеним і 

прогнозується як пріоритетний і в подальшому. 

Поділ туризму на організований і неорганізований та їх різновиди має 

значення також для з’ясування цілої низки питань відповідальності за 

зобов’язаннями суб’єктів туристичних відносин. У випадку організованого туризму 

йдеться переважно про договірні зобов’язання, які передбачені Законом і, відповідно, 

ЦК України. Він включає також весь спектр законодавчих і нормативних приписів 

щодо діяльності у сфері туризму (ліцензування, стандартизація, оподаткування), а 

також відповідних туристичних стандартів у діяльності туроператорів і турагентів, 

інших учасників відносин. На відміну від організованого, неорганізований туризм 

може відповідати ряду обов’язкових вимог, використовувати договірні форми, які 

прийняті у сфері організованого туризму, а може будуватися на підставі ряду 

договорів чи звичайних домовленостей, усталених звичаїв тої чи іншої місцевості, 

звичаїв гостинності різних народностей, ділового обороту, а його учасники 

реалізують свої права і виконують обов’язки як з використанням відповідних норм 

туристичного законодавства, які передбачені для організованого туризму, так і поза 

їх безпосередньої сфери впливу. 

Наприклад, так звані «відпустки за обміном», які стали особливо популярними 

наприкінці минулого століття, часто відбуваються на основі договору оренди 

житлового приміщення між його учасниками і домовленостями про порядок 

проживання в квартирі (будинку), правил користування ним тощо, які можуть носити 

усний характер, або характер електронної переписки, згідно усталених звичаїв тощо. 

Особи, які приїжджають до родичів, або друзів, мають зареєструватись в офіційних 

державних органах, якщо вони перебувають у них час, більший за встановлений для 

тимчасового проживання – і цим фактично обмежуються їх обов’язки. Домовленості 

про умови, правила проживання, інші відносини між хазяїном і туристом 

ґрунтуються переважно на звичаєвих для даної країни, міста, місцевості довірчих 

відносинах і часто носять усний (незафіксований) характер, оплатний чи 

безоплатний. Ризики, які можуть виникнути у зв’язку з такого роду обмінами, часто 

повністю покладаються на самих його учасників, а відносини у сфері позадоговірних 
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зобов’язань, які можуть виникнути в результаті пошкодження майна, погіршення чи 

втрати здоров’я тощо регулюються відповідними нормами ЦК України, що 

застосовуються зазвичай до тих чи інших деліктів. До таких же випадків слід 

віднести самодіяльні походи вихідного дня (найчастіше – 2 – 3 доби), які 

здійснюються окремими особами чи групами осіб, різного роду змагання з 

орієнтування, прогулянки і розваги, які здійснюються під час туристичної подорожі, 

не носять організований у звичному розумінні характер, а отже, не регулюються 

нормами туристичного законодавства, часто не виконуються і вимоги, передбачені 

для учасників організованого туризму. Учасники сфери неорганізованого туризму 

можуть об’єднуватись у самодіяльні, громадські тощо організації і приймати 

відповідні правила, статути, інші документи з посиланням на норми закону і які вони 

виконують добровільно. 

Як приклад одного із найбільш поширеного нині виду неорганізованого 

туризму, особливо за кордоном, слід згадати туризм за допомогою членства у 

відповідному товаристві, найважливішою складовою якого є можливість безоплатної 

ночівлі у місцевих жителів за плату, або безоплатно, або за умови виконання певних 

вимог чи побажань господаря житла (Couchserfing) [82]. Йдеться про співтовариства 

людей, які пропонують побути (пожити, переночувати) у себе в гостях іншим членам 

цього співтовариства і можливість зупинитися у них на один чи декілька днів, 

домовившись про це переважно через відповідні інформаційні сайти. Існують як 

універсальні мережі, так і такі, що орієнтуються на групи осіб з різними 

уподобаннями – істориків, велосипедистів, шоперів, кінологів тощо. Для того, щоб 

скористатися послугами мережі, необхідно зареєструватися на такому сайті і як 

можна цікавіше, повно і яскраво написати про себе, заповнити анкету, з якою 

зможуть ознайомитися інші учасники. Після цього відкривається доступ до пошуку 

людей, в яких потенційно можна зупинитися (така дія навіть отримала свою назву, 

яка може бути приблизно перекладена українською як «вписування»), а також 

сторінка форуму та інша потрібна інформація. Для того, щоб домовитися про 

«вписування», слід написати лист – запит, в якому повідомити дати приїзду і 

від’їзду, мету мандрівки, а також максимально інформативно описати все, що може 

зацікавити потенційного господаря житла – плани подорожі, хобі тощо. Для вдалого 
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пошуку найчастіше розсилають листи відразу декільком учасникам, оскільки у 

листах – відповідях може трапитись відмова, що пояснюється зайнятістю, 

відсутністю хазяїна вдома у необхідний час, неможливістю прийняти мандрівника у 

вказані дати тощо. За допомогою листування можна домовитися про зустріч, 

уточнити деталі, обмінятися телефонами тощо. Практика показує, що домовлятися 

про «вписування» краще завчасно, але трапляється, що ряд учасників згодні 

прийняти гостя буквально через годину чи дві після домовленості на сайті. 

Важливим елементом особистої безпеки туриста є можливість ознайомитися із 

відзивами про власника житла від інших учасників, а також написати відзивів 

самому, щоб допомогти іншим туристам, зазначивши про те, де зустрілися з тим чи 

іншим учасником, чим він зацікавив, про позитивні і негативні враження від 

спілкування тощо. Головною перевагою такого виду неорганізованого туризму є 

його швидкість, переважна безоплатність у питанні проживання. Втім, за 

домовленістю з хазяїном, харчування, прибирання тощо може здійснюватися силами 

і/ або за рахунок туриста. Ті ж процеси відбуваються нині і в сфері бізнес- туризму, 

науковому туризмі та ряді інших. Сторона, що проводить конференцію, як правило, 

пропонує не тільки програму заходів, каву – брейк і обід, але проживання і проїзд – 

за рахунок гостей. Тож учасники Couchserfing приїздять до інших учасників, 

приймають їх самі – не тільки на ночівлю, а і з метою показати пам’ятки, 

поспілкуватися за чашкою чаю чи кави, потренуватися в іноземній мові, просто 

зустрічаються для розширення кола знайомств, удосконалення мовних навичок, 

надають поради тощо. Описані відносини, як бачимо, засновані переважно на довірі, 

взаємній повазі і репутації учасників. Можливість отримати позитивну відповідь на 

лист і запрошення залежить від кількості інформації про туриста у його профайлі. 

Чим більше позитивних відгуків про нього в мережі, тим скоріше його приймуть до 

кола учасників. Практика свідчить, що ряд учасників співтовариств приймають 

вражаючу кількість гостей і самі залюбки мандрують світом без особливих 

зобов’язань і формальностей, і що характерно – без звернення до спеціалізованих 

туристичних організацій чи до традиційних ресурсів і комплексів організованого 

туризму. В мережі можна також зустріти безліч порад як бюджетно, або і безоплатно 

скористатися транспортом (автомобілями, літаками, зокрема), ефективно добратися 
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самостійно до місця призначення, подивитися (також часто безоплатно - пам’ятки 

історії і культури), де познайомитися з цікавими людьми і бюджетно або безоплатно 

харчуватися під час подорожі. В той же час, не можна обійти увагою той факт, що 

навпаки – вимогливі, креативні, самостійні у вподобаннях туристи все частіше 

звертаються по допомогу у складанні програми маршруту та інших складових 

мандрівки до окремих спеціалістів чи людей, яким довіряють, або чий авторитет для 

них беззаперечний, але знов – таки без участі туристичних фірм, переважно на основі 

довірчих відносин. Отже, сьогодні це вже не тенденція, а реальний факт, з яким 

необхідно рахуватися і приймати до уваги у питаннях правового забезпечення такого 

виду туризму, або правових наслідків укладання або не укладання мандрівниками 

того чи іншого договору із всього спектру можливих. Все зазначене підкреслює 

важливість поділу туризму на види саме за підставою організованості. 

За кількістю учасників виокремлюють індивідуальний туризм і груповий 

туризм. Дехто з теоретиків виділяють із групового туризму ще і подорож окремої 

сім’ї як сімейний туризм [83]. Такі види туризму також можуть бути наявними як у 

сфері організованого, так і неорганізованого (самодіяльного, аматорського тощо) 

туризму. Правове значення такого поділу полягає переважно у різному рівні 

забезпечення і наповненості туристичного продукту у кожному із названих випадків, 

що, в свою чергу, впливає на формування переліку послуг і товарів, інформаційну 

складову турпродукту, можливості їх зміни в процесі подорожі, оскільки вони не 

однакові для індивідуального туриста і туриста в групі. Водночас, це не може 

впливати на взаємні права і обов’язки суб’єктів як організованого туризму, так і 

неорганізованого, необхідність виконувати дії і нести відповідальність за них, на 

можливості захисту їх прав тощо. Зрозуміло, що за умови організованого туризму 

гарантії забезпечення прав як індивідуального туриста, так і кожного учасника групи 

(члена сім’ї) зазвичай вищі, ніж за умов самодіяльного туризму. Індивідуальним 

туризмом нині називають в літературі також перебування на самоті, поза місцем 

постійного проживання з метою здійснити «подорож» вглиб себе, своєї свідомості. 

Така «подорож», що не вимагає руху, крім усамітнення поза постійним місцем 

проживання, насправді може бути надзвичайно захоплюючою і незвичною, 

породжувати такі ж враження, як і традиційна мандрівка – свіжість відчуттів, 
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відпочинок, оздоровлення, творче натхнення. Так само як і згадувані вище «онлайн 

подорожі» за допомогою пристроїв віртуальної реальності, особливо якщо йдеться 

про людей з особливими потребами. 

За термінами і тривалістю подорожей туризм поділяється на короткочасний 

(короткотривалий) (або туризм «вихідного дня») і тривалий (довготривалий) [83, 84]. 

Насправді короткочасний туризм може бути не пов’язаним із вихідними чи 

святковими днями таке порівняння коректне лише з точки зору його тривалості – від 

1–2 до 3–5 діб. Короткочасний туризм передбачає перебування людей у туристичній 

подорожі, на думку ряду авторів, не більше трьох діб, на переконання інших – 5–7 

днів [84] і може бути як індивідуальним, так і відрізнятися масовістю. Правове 

значення такого поділу вбачається знов-таки у різниці наповнення туристичного 

продукту. Зрозуміло, що для тривалої подорожі, можливо, слід буде передбачити 

декілька об’єктів проживання, харчування, підібрати відповідний для кожного етапу 

транспорт, екскурсійну програму і гідів тощо. Отже, в такому випадку може суттєво 

розширитися суб’єктний склад учасників туристичних відносин, а звідси – 

ускладнитися і вся структура правового забезпечення їх взаємодії. 

За територіальною ознакою внутрішній туризм поділяють на місцевий 

(регіональний) і дальній [85]. Місцевий (регіональний) туризм розуміється у 

побутовому значенні як такий, що розвивається у межах рідного туристу краю, з 

наукової точки зору регіональний туризм – це досить складна, організована система, 

яка формується з багатьох елементів (рекреаційні ресурси, туристична 

інфраструктура, екологічна і особиста безпека тощо) взаємопов’язаних між собою, 

таких, що виконують функції задоволення туристичних потреб у межах певної 

території і які є необхідною умовою його розвитку [86]. Дальній туризм отримує 

розвиток поза межами такої території. Цікаво, що зазначений поділ міг би мати 

значний вплив на правову сферу в разі, якщо, наприклад, під «рідним краєм», 

«певною територією» розумілася б територія України в цілому, тобто не тільки 

внутрішня, але і «поза її межами» - території інших держав, куди виїжджає турист. 

Це дійсно має значення, якщо йдеться про міжнародний туризм, про території, які 

значно відрізняються від місця проживання (переважного перебування) туриста 

своїми кліматичними, політичними, безпековими умовами тощо. Має, безперечно, 
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вплив і сама віддаленість місця, яке обрав для переміщення турист. У випадку 

організованого туризму суб’єкт туристичної діяльності бере на себе зобов’язання із 

забезпечення належних умов мандрівки - як місцевої, так і дальньої з урахуванням їх 

особливостей, про які згадувалося вище у цьому підрозділі, що можна вважати 

перевагою у правовому розумінні. Одночасно слід зазначити про можливе 

збільшення ризиків учасників неорганізованого туризму під час дальніх поїздок – як 

передбачуваних, так і випадкових, неможливість захистити їх права належним 

чином, якщо підготовка і подорож здійснюється недосвідченими туристами без 

спеціальних знань. Ми вже згадували про це, аналізуючи радянський період розвитку 

туризму у підрозділі 1.2 цього дослідження. 

За інтенсивністю туризм поділяють на постійний і сезонний [83]. Постійний 

має на меті рівномірне відвідування туристичних районів і населених пунктів 

впродовж року, сезонний – у певний час року. Останній можна поділити також на 

односезонний і двосезонний [87]. Правові стандарти забезпечення постійного 

туризму удосконалюються більшими темпами у сфері організованого туризму, 

водночас зростає досвідченість мандрівників і в секторі сезонного і неорганізованого 

туризму завдяки сучасним засобам інформування і зв’язку. Навіть неорганізований 

турист може сьогодні ознайомитись із безліччю коментарів щодо маршруту, який він 

обрав від інших туристів, завантажити на свої електронні пристрої детальну мапу 

мандрівки, з’ясувати погодні і кліматичні умови на час відпочинку у певній 

місцевості, поспілкуватися із тими, хто неодноразово мандрував обраним маршрутом 

і дізнатися про всі деталі умовного «туристичного продукту» - де краще зупинитися 

на ніч, пообідати, які лікувальні заходи і ліки придбати, з якими пам’ятками історії і 

культури ознайомитись, які товари і сувеніри купити тощо. Подібні подорожі 

сьогодні не рідкість як в середині країни, так і за її межами. Існують інформаційні 

мережі - як в Україні, так і особливо – за її межами, в яких можна спілкуватися з 

окреслених питань, навіть щодо безоплатного відпочинку, про який йшлося у цьому 

підрозділі вище [88, 89], сайти, на яких подається актуальна інформація, потрібна 

туристу. 
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Існує також, як ми згадували на початку цього підрозділу дисертації, 

найдавніший поділ за метою, яку переслідує турист. В такому розумінні туристичні 

подорожі поділяються, перш за все, на два основних види:  

1) рекреаційний туризм, який має на меті відпочинок для фізичного і/або 

психічного відновлення організму і є найбільш відомим і поширеним [16, с.47-54]; 

2) діловий туризм, який, якщо узагальнити думки спеціалістів, є таким 

туризмом, що здійснюється з діловою метою, у відповідності до професійних або 

комерційних інтересів [90, 91]. 

Для кожного із названих видів, підвидів такого туризму характерний свій набір 

засобів правового впливу на них. Правове регулювання відносин у сфері 

рекреаційного туризму, як і ділового, має як свої спільні риси, так і відмінності, що 

слід враховувати у подальшій характеристиці зобов’язань між їх учасниками. 

Для ділового туризму характерним є поділ на: бізнес – туризм, конгресс – 

туризм (в якому, на нашу думку, доречно виділити науковий туризм), шопінг – 

туризм, археологічний туризм, гастрономічний туризм [92], виставковий, інтенсив – 

туризм тощо. 

Можливо, до нього слід віднести і туризм з освітньою метою, туризм із 

пошуку майбутньої роботи (але не саму роботу) тощо. Діловий туризм визначається 

в літературі як поїздки (відрядження) співробітників компаній або організацій з 

діловими цілями, або організація корпоративних заходів [93, с.137]. Проблеми 

ділового туризму присвятили свої дослідження ряд авторів, серед яких, зокрема 

Н. Анікіна [94], І.Т. Балабанов [95], Т. Богдюг [96, с.23-27], Н. Васильєва [97, с.122-

125], Н.Є. Конон [98, с. 89-98], Н. Метьолкін [99, с.102-106], О. Пазєнок [100] та ряд 

інших. Широкий спектр понять сфери ділового туризму знаходить своє розуміння у 

Великому глосарії термінів міжнародного туризму [93], на офіційному сайті 

Всесвітньої туристської організації [101] та Всесвітньої організації подорожей і 

туризму [102]. Втім, широта його розуміння не полегшує пошук оптимального 

визначення, або принаймні погоджених характерних ознак. 

Діловий туризм об’єднує корпоративну тревел-індустрію (англ. Сorporate travel 

industry) та індустрію зустрічей (Meetings-Incentive-Conferences-Events - MICE). 

Бізнес-туризм включає власне ділові поїздки (відрядження) бізнесменів та 
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підприємців, конгресно-виставковий та інсентив-туризм, проведення заходів, 

пов’язаних із певними подіями [98, с.90]. Організацією ділового туризму традиційно 

займаються професійні агентства ділового туризму – переважно лідери маркетингу 

[103, с.33]. 

За оцінкою Всесвітньої ради по туризму і подорожам (WITTC), за 2010 рік 

обсяг ділових поїздок в усьому світі вже склав 819 млрд. дол. США, а до 2020 року 

прогнозується цифра в 1,589 трлн. дол. США, а це означає щорічне зростання на 

4,3%. Те саме джерело оцінює ринок приватних подорожей у 2020 році – 5,793 трлн. 

дол. США. Із щорічним зростанням у 4.1% [104]. За даними ЮНВТО кількість 

мандрівників у світі до 2020 року зросте до 1,6-1,8 млрд. осіб на рік, що означає 

збільшення туристських відвідувань у 2,4 рази в порівнянні з 2000-м роком. При 

цьому доходи від туризму до 2020 року зростуть до 2000 млрд. доларів США. 

Щорічно в цій сфері створюється близько 3 мільйонів робочих місць (наприклад, на 

ринку робочих місць Європейського союзу 13 % займає туризм) [105]. Ці цифри ще 

раз підтверджують як наші висновки про підвищення ролі саме приватного туризму 

в нинішньому столітті, а це означає – і необхідності уваги до правових питань у 

цьому сегменті, так і збереження позицій організованого туризму, що пояснюється, в 

тому числі, можливостями підвищення трудової зайнятості, збільшенням робочих 

місць достойною оплатою праці у цьому секторі економіки. Слід також зауважити, 

що за даними Міжнародної асоціації ділового туризму (Global Business Travel 

Assocsation (GBTA) приблизно до 2015 р. світовим лідером ринку ділового туризму 

були США, але нині їх випереджає Китай, в якому цей ринок дорівнює близько 309 

млрд. дол. США [104]. Щодо України ми наводили дані у попередньому підрозділі 

цієї дисертації – вони не такі вражаючі. 

До основних завдань здійснення ділових подорожей належать: проведення 

зустрічей, переговорів із партнерами; проведення нарад з керівництвом і колегами, 

представників філій і дочірніх структур; інспекція роботи представництв і філій; 

встановлення і налагодження ділових контактів; відвідування професійних заходів 

(виставок, конференцій тощо); навчання співробітників; звернення до державних 

структур різних країн з метою отримання сертифікатів, ліцензій, дозволів тощо [106]. 
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Наприкінці ХХ і на початку ХХІ століття спеціальні джерела звертали увагу на 

високу глобалізацію і концентрацію бізнесу у міжнародній індустрії ділового 

туризму: фактично 90% всього світового ринку ділового туризму забезпечували 

лише 10% великих туристичних агенцій. Особливої уваги заслуговує той факт, що 

беззаперечних лідерів у Європі, Азії і США на початку цього століття налічувалось 

всього п’ять. Серед них American Express, Carlson Wagonlit Travel, Kuoni Group, Hogg 

Robinson Group и BCD Holdings [107]. Характерними особливостями цих компаній 

вважається наявність глобальних філіальних мереж, найширше охоплення кола 

діяльності географічно, зокрема декілька десятків країн, і звичайно, 

багатомільярдний оборот. 

Усе зазначене доводить, що сучасний туризм, зокрема організований - це не 

лише діяльність у звичайному розумінні цього слова, але і глобалізований бізнес з 

багатомільярдними прибутками і значною кількістю зайнятих осіб, який потребує 

детального юридичного супроводу. 

Так звана «індустрія зустрічей» (МІСЕ - Meetings-Incentive-Conferences-Events) 

є обов’язковою складовою практично кожної ділової подорожі і одним із двох 

секторів ділового туризму поряд із корпоративною тревел – індустрією. У перекладі 

з англійської МІСЕ означає дослівно зустрічі, інтенсив, або заохочувальні поїздки, 

конференції і виставки. МІСЕ формується на базі індустрії гостинності і творчої 

індустрії, хоча і охоплює у межах своєї діяльності всі галузі світової економіки. Тут 

працюють спеціалісти, які задіяні у науковій і технічній сферах, архітектурі, дизайні, 

освіті, мистецтві, музиці і індустрії розваг. Усі вони, на нашу думку, сприяють 

розширенню змісту поняття «туристичний продукт», який включає в себе сьогодні як 

немайнову, так і майнову складову, як товари, так і послуги, інформацію, результати 

інтелектуальної творчої діяльності тощо. Галузь також приваблює широке коло 

креативних спеціалістів, які працюють у бізнесі, перш за все, туристичному, у сфері 

фінансів, реклами, юриспруденції тощо. До основних завдань бізнес – туризму слід 

віднести організацію галузевого і міжгалузевого співробітництва на міському, 

регіональному, міжрегіональному і міжнародному рівнях і врахувати, що він 

включає широке коло різних видів діяльності – створення, поширення і просування 
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інформації, розробку розважальних заходів або зміст технічного забезпечення 

зустрічі [108]. 

Рекреаційний туризм поділяється на підвиди, і так само як діловий, потребує 

специфічного правового регулювання відносин за окремими підвидами: 

- оздоровчий туризм або курортно-лікувальний (кліматичний: лісовий, при-

морський, в тому числі з активними видами відпочинку, наприклад, пішими подоро-

жами, теренкурами тощо) [109]; 

- пізнавальний культурно-розважальний туризм (міський, етнографічний, іс-

торичний) [110, с.123-136], або пізнавальний (екскурсійний) туризм (паломницький, 

етнічний) тощо, який використовується з метою вивчення культури, історії, економі-

чних відносин району тощо. До цього виду туризму спеціалісти додають: спортив-

ний; вихідного дня; релігійний; зелений; аматорський (в тому числі - мисливство, 

рибальство тощо) та ін. види туризму. 

О.В. Бабкін до подібних за його визначенням, спеціальних видів туризму 

вважає доцільним додавати: 1) досить рідкісні види туризму; 2) трудомісткі по 

створенню кінцевого продукту; 3) капіталомісткі види туризму; 4) тури, що 

поєднують ознаки різних видів туризму; 5) нові види туризму, зумовлені вторинними 

потребами людини; 6) види туризму з використанням нетрадиційних джерел 

фінансування [109]. Тому до так званих спеціальних, найбільш поширених видів 

туризму, які відповідають перерахованим вище вимогам, він відносить наступні: 1) 

релігійний туризм; 2) діловий туризм: конгресно-виставковий туризм; - інсентив 

туризм; 3) лікувально-оздоровчий туризм; 4) екологічний туризм; 5) гірськолижний 

туризм; 6) екстремальний туризм; 7) круїзний туризм, і вірно зазначає, що категорії 

та кількість спеціальних видів туризму не є раз і назавжди заданими. Зі зміною 

потреб туристів можуть з'являтися нові спеціальні види, і в той же час ряд 

спеціальних видів туризму поступово може переходити у розряд ординарних і 

звичних [109]. На нашу думку, перелік цих видів туризму носить необмежений 

характер, оскільки постійно додаються все нові і нові. Так, в наші дні вже нікого не 

здивуєш ідеями міжпланетного туризму, космічним туризмом. Проте, позначення 

туризму терміном «спеціальний вид» навряд чи вдале, оскільки з точки зору 

різноманітності і унікальності кожен вид туризму може бути охарактеризований як 
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спеціальний, тому за такого підходу губиться критерій поділу і надзвичайно 

розширюється перелік можливих видів туризму. Слід зазначити також, що наведений 

вище поділ більше ніж інші носить умовний характер. Наприклад, до якого виду – 

ділового чи рекреаційного слід віднести подорож до Чорнобиля, не пов’язану із 

виключно діловою метою? Але і рекреацією Чорнобильську зону звісно не назвеш. 

Так само викликає дискусію туризм аматора по всесвітньо відомим виноробням 

Франції – це діловий чи рекреаційний туризм? І це ще не всі можливі приклади, які 

викликають запитання. 

Втім найбільш всеохоплюючим видається поділ туризму в залежності від 

мети, про що йшлося вище у цьому підрозділі, на: релігійний (паломництво, Халяль 

– Туризм і відпочинок), пригодницький, спортивний, агротуризм, екотуризм, 

сільський зелений, фототуризм, секстуризм, сафарі, благодійницький, медичний 

(оздоровчий і туризм з метою народження дитини – Fertility Tourism), 

гастрономічний туризм, дегустаційний туризм, етнологічний туризм, пізнавальний 

(екскурсійний), освітній туризм, ностальгійний туризм, «похмурий туризм», 

культурний (книжковий, музичний, мовний, Толкієн–туризм), астрономічний туризм 

та багато ін. [111]  

Різновидів туризму, як і варіантів мети, яку переслідує турист, здійснюючи 

подорож, як бачимо, нескінченно багато, але для правової регламентації вони 

важливі переважно для визначення особливостей конкретного туристичного 

продукту, його складових, складу учасників відносин, традиційних, наприклад, для 

певного виду договірних і позадоговірних зобов’язальних відносин. Можна також 

передбачити попередньо, що правове регулювання відносин у сфері туризму з 

урахуванням його мети, може зіткнутися із специфічними зобов’язаннями суб’єктів 

відносин, що ними породжуються, а також способами реалізації і захисту прав їх 

учасників. 

Наприклад, за видами спорту розрізняють спортивні види туризму, зокрема: 

пішохідний, лижний, гірський, водний, спелеотуризм, парусний туризм, на засобах 

пересування – велосипедний, кінний, авто і мототуризм; комбінований туризм – 

походи, які поєднують у собі елементи різних видів туризму; мотоциклетний тощо 

[345]. За віковою і соціальною ознакою цей вид туризму поділяється на дитячий, 
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юніорський, дорослий, сімейний і туризм для людей з обмеженими можливостями, а 

за напрямками спортивний туризм сьогодні поділяється також на подорожі (в тому 

числі – одиночні подорожі); екстремальний туризм; дисципліну дистанції; 

дисципліну дистанції у закритих приміщеннях і на штучних рельєфах [346]. Крім 

того, у спортивному туризмі розрізняють спеціалізовані професійні звання, які 

пов'язані із правом здійснення професійної чи викладацької діяльності у сфері 

спортивного туризму: гід – провідник, інструктор (старший інструктор, інструктор 

міжнародного класу) спортивного туризму, а також існує організоване і професійне 

суддівство, діяльність якого регламентується відповідними нормативними 

документами [347]. Це доповнює дискусії, що ведуться у правовій науці з приводу 

спортивного права [348]. 

Так званий спортивний туризм, зокрема, спортивні подорожі – найчастіше 

«походи» є командним видом спорту, в яких є традиції взаємодопомоги, спортивної 

дисципліни, самовдосконалювання тощо. Отже, навіть сама подорож має спеціальну 

назву – «похід». Заняття спортивним туризмом дозволяє, як свідчить практика, 

ознайомитися з культурою і побутом різних країн і народів, унікальними куточками 

природи. Він несе у собі певні ризики і вимагає різнобічних знань, хорошої фізичної 

і не тільки, підготовки. Спортивний туризм не завжди пов'язаний із значними 

фінансовими витратами, але деякі його види потребують значної підтримки – 

організаційної, фінансової, психологічної тощо, отже, він вимагає наповнення 

туристичного продукту особливими складовими – послугами психолога, коуча, 

фінансиста тощо, а також можливістю придбати на шляху слідування туристів, 

наприклад, додаткове знаряддя або спортивні товари, напої, харчування тощо. 

Специфікою відрізняється і не має парних видів для порівняння 

екстремальний туризм, який розуміється як один із видів туристичного відпочинку, 

який пов’язаний так чи інакше із ризиком і має значну кількість видів, з яких можна 

назвати лише декілька: повітряний (банджі – джампінг, роуп – джампінг, вінг – сьют, 

дельтапланеризм тощо), наземний, наприклад, альпінізм і скелелазіння, гірські лижі 

й сноубордінг, кайтінг, маунтинбайкінг, маунтинбордінг, мото- та авто- подорожі, 

пішохідні мандрівки, сендбордінг, спелеотуризм, Х-гонки, або екстремальні гонки 

(сюди ж можна вочевидь віднести так званий індустріальний туризм (диггерство, 
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знов – таки спелеотуризм). Водними видами є вейкбордінг, віндсерфінг, водні лижі, 

дайвінг, каякінг, рафтинг, серфінг, флайбордінг та ін. Екзотичні види екстремального 

туризму – джайлоо туризм, космічний туризм, туризм на Північному та Південному 

полюсах та багато інших [349]. Цікаво, що в ряді випадків під екстремальним 

туризмом розуміють відмову від найновіших електронних і механічних 

пристосувань, які допомагають вижити – навігаторів, вогнестрільної зброї та іншої 

зброї, окрім ножа тощо (джайлоо - туризм) [350]. Людина, яка займається 

екстремальним туризмом інколи називається «такою, що має вижити», і яка бере з 

собою у подорож лише найдавніше відомі людству і необхідні речі: ніж, флягу, 

сірники чи кремінь. Вона має знати про особливості рослин, ягід, грибів і про 

небезпеку, яку являють собою тварини, рослини і комахи у місцевості, де він 

займається екстремальним туризмом; може орієнтуватися за компасом і мати 

аптечку лише за необхідності. Специфічною рекламою такого туризму можна 

вважати телепрограму популярного «Світ навиворіт» ведучого Дмитра Комарова. 

Для такого виду туризму слід передбачити з правової точки зору усі ризики і 

наслідки, з’ясувати хто несе відповідальність за життя туриста, його здоров’я, майно. 

Договори страхування можуть виявитися важливою умовою для туриста, який 

вирушає в неорганізований екстремальний тур, а за умови організованого туризму 

страхування здоров’я і життя туриста має бути обов’язковою складовою 

правовідносин. 

Проте, обирати екстремальні види спорту, відпочинку, туризму, відмовитися 

від допомоги, лікування тощо є складовою особистого немайнового права фізичної 

особи на життя і реалізується воно самою фізичною особою у межах понять свободи 

волі і автономії особистості. Тому вибір може бути для неорганізованого туриста 

обумовлений саме цими факторами. 

За ландшафтною і географічною ознакою виділяють: гірський туризм, 

джайлоо – туризм, спелеотуризм, індустріальний туризм, сільський і лісовий тощо 

[109], за способом пересування розрізняються: пішохідний туризм, водний (сплав 

річками, рафтинг, каякінг, парусний туризм), кінний, лижний, вело туризм, 

мотоциклетний туризм, транспортний (автомобільний, автобусний, залізничний, 

авіатуризм, морський, космічний туризм) тощо [111]. 
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Слід згадати також інші класифікації туризму, зокрема: 

- за способом екіпіровки: легкохідство (з мінімальною вагою спорядження) 

[112], бекпекінг (за незначні кошти) [113] тощо; 

- за віковою і соціальною ознакою: дитячий, юнацький, молодіжний, дорос-

лий, сімейний, туризм для людей з обмеженими можливостями; 

- за ступенем активності туристів: активний і пасивний [105]. 

Існують також види туризму, які зазвичай не входять до інших класифікацій. 

Наприклад, «віртуальний туризм», туризм соціальний, космічний туризм, «туризм 

спокою» тощо, а також такі, що можуть з’являтися в процесі розвитку людства і 

розширення його можливостей. 

Не можна оминути увагою також такі види, які обговорюються в літературі і 

засобах масової інформації різних країн, або вже присутні в них в якійсь із форм, такі 

як «суїцидальний туризм», а також «евтаназійний туризм», пов’язані із проблемами 

суїциду та евтаназії [114]. Йдеться, зокрема, про рух підтримки евтаназії, в межах 

якого для потенційних кандидатів організовуються поїздки у ті країни, де 

допускається евтаназія, з надією на декриміналізацію цієї практики в інших частинах 

світу [115, 116,117]. 

На сьогодні серед країн, в яких не заборонена законом евтаназія, - Голандія, 

Люксембург, Бельгія, ряд штатів США, Швейцарія та ряд ін. [118]. Статус такого 

«туризму» в названих країнах різниться, так само як і правове забезпечення, де 

умови для добровільного уходу з життя вважаються найбільш ліберальними [119]. У 

Мексиці існує практика застосування відповідного препарату для тварин, який має 

на людину летальний вплив, але навряд чи такий спосіб може набути легалізації 

[120]. 

На нашу думку, позбавлення невиліковно хворої людини життя з боку інших 

осіб (медиків, або інших осіб), може мати місце лише за наявності усіх умов для його 

проведення в розвиненій країні, де цінують автономію волі, повагу до свідомого 

вибору понад усе, так само як і право достойно померти, і де це дозволено у активній 

чи пасивній формі і забезпечене законними процедурами. Особи, які перетинають 

кордон з метою бути підданими евтаназії рідко про це оголошують, хоча вже існують 
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прецеденти. Втім, навряд чи доречно називати прагнення завдати собі суїцид, або 

бути підданим евтаназії - «туризмом». 

В Стратегії розвитку туризму в Україні до 2026 року передбачається створення 

системи стратегічного планування розвитку видів туризму на основі їх чіткої 

класифікації та визначення пріоритетних на державному та регіональному рівні 

видів. Серед них на сьогодні названі: міський туризм; екологічний (зелений); 

етнічний; сільський; культурно-пізнавальний; подієвий; медичний, лікувально-

оздоровчий; гастрономічний; релігійний; гірський, спортивний, велосипедний; 

пригодницький та активний; науковий та освітній; круїзний та яхтовий; шопінг та 

розважальний туризм; інші пріоритетні види туризму [1]. Як бачимо, цей перелік не 

відрізняється вибором критеріїв його побудови, називає види туризму в хаотичному 

порядку, а тому його не можна назвати повноцінною класифікацією. 

Підсумовуючи аналіз видів туризму, можливостей їх класифікації, слід 

підкреслити передусім: актуальність поділу туризму на організовані і неорганізовані 

його види, важливе значення такого поділу для ефективного цивільно – правового 

регулювання відносин у сфері туризму; ґрунтовність переліку видів класифікацій в 

теорії і законодавстві; застарілість ряду вітчизняних класифікацій, які існували ще за 

радянських часів, або таких, що складались стихійно і потребують оновлення з 

урахуванням сучасного вітчизняного і зарубіжного досвіду; специфіку має також 

суб’єктний склад (склад учасників) кожного виду туризму. Не лише через специфічні 

назви самих цих учасників (суб’єктів), але і за обсягом їх прав і обов’язків, що має 

вже безпосередній вплив на зміст цивільно – правових туристичних відносин, 

особливо на сферу зобов’язань. 

Вважаємо, що врахування усіх особливостей проаналізованих у даному 

підрозділі видів туризму, є основою для більш повного цивільно-правового 

регулювання відносин у сфері туризму і практичної реалізації конкретних прав і 

обов’язків їх учасників. 
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1.4 Концепція сталого розвитку туризму і джерела регулювання відносин у 

сфері туризму в Україні 

Туризм на сучасному етапі характеризується через концепцію сталого 

розвитку, що означає задоволення усіх потреб туриста з визнанням аналогічних 

потреб у прийдешніх поколінь, які мають бути так само задоволені. 

Притаманні туризму і принципи, або фундаментальні засади, вихідні 

положення, які випливають із стійких тенденцій, закономірностей існування і 

розвитку певної системи, а також відображають найбільш суттєві риси того чи 

іншого виду людської діяльності [121]. За умов дотримання принципів відбуваються 

позитивні зміни, і навпаки – їх порушення може призвести до руйнації чи знищення 

усієї системи. 

В.С. Новіков слушно звертає увагу на те, що «принципи охорони біосфери в 

глобальному масштабі були закріплені в 1992 р. конференцією ООН з 

навколишнього середовища і розвитку в Ріо-де-Жанейро, у якій взяли участь 

делегації урядів 179 країн світу, численні міжнародні та неурядові організації. На 

конференції було схвалено програмний документ "Порядок денний на XXI століття" 

("Agenda 21") і прийнята Декларація з навколишнього середовища і розвитку. 

Прийняття цього документа стало початком впровадження радикального 

нововведення в сферу туризму - принципу сталого розвитку туризму, який був 

запропонований ЮНВТО. Ця радикальна інновація змушує працівників туристської 

сфери та туристів міняти свої погляди на туризм, на взаємовідносини його 

учасників» [122]. 

Ознайомившись із рядом робіт на цю тему, слід особливо відмітити праці 

вітчизняних спеціалістів, а саме Т.І. Ткаченко [123], Н.Д. Свірідової [124], 

Г.А. Заячковської [125], В.С. Новікова [122] та ряду інших. Зазначеному питанню 

приділяли увагу у своїх публікаціях також В.Ф. Данильчук, В.Ф. Кифяк, 

М.П. Мальська, В.І. Цибух, В.К. Федорченко, Н.В. Федорченко та ряд ін. науковців, 

в тому числі і цивілісти, які неодноразово згадувались у цій роботі у вступі і 

попередніх підрозділах. На часі ці положення нині і для подальшого вирішення 

проблем зобов’язань у сфері туризму. 
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Під концепцією сталого розвитку туризму розуміється, як зазначає 

Н.Д. Свірідова, «система уявлень, яка визначає єдиний, загальний задум політики 

розвитку галузі, що ураховує стратегічні мету і пріоритети розвитку галузі, важливі 

напрямки і засоби реалізації визначених цілей. Концепція відображає позицію 

регіону відносно стратегії розвитку туристичної галузі на довгострокову перспективу 

і включає конкретні заходи її реалізації» [124]. 

«Стала» поведінка туриста зазвичай така, яка заснована на відповідних 

принципах: передбачається, що турист не шкодить, а сприяє усім складовим 

концепції сталого, або інакше - збалансованого розвитку – економіці, суспільству, 

навколишньому середовищу. Т.І. Ткаченко узагальнено формулює поради, які 

надають туристам у довідниках і на туристичних електронних ресурсах України 

[126, 127] щодо «сталої» поведінки – відпочивати з повагою до природи, не 

засмічувати територію, оберігати біологічне розмаїття, звертати увагу на умови праці 

робітників готелю, поважати традиції відповідної місцевості, користуватися 

екологічними видами транспорту тощо [123]. Отже, концепція включає 

комплексність, цілісність, пріоритетність, конкурентність мети і забезпечення 

матеріальною базою. Найбільше електронне зібрання туристичних об’єктів України 

пропагує самі ці стандарти [128]. 

В літературі уточнюється, що стійкий туризм повинен: 1) забезпечити 

оптимальне використання ресурсів навколишнього середовища, які становлять 

ключовий елемент розвитку туризму, підтримуючи основні екологічні процеси і 

допомагаючи зберігати природну спадщину та біологічне різноманіття; 2) поважати 

своєрідні соціально-культурні особливості приймаючих спільнот, зберігаючи 

властиву їм створену і сформовану культурну спадщину та традиційні звичаї, і 

робити внесок у взаєморозуміння різних культур і терпимість до їх сприйняття; 3) 

забезпечувати життєздатність довгострокових економічних процесів, враховуючи 

їхню вигоду для всіх зацікавлених кіл, які їх неупереджено поширюють, включаючи 

постійну зайнятість і можливості отримання доходів та соціальних послуг для 

приймаючих спільнот і внесок у скорочення масштабів убогості» [122]. 

Серед принципів сталого туризму найбільш важливими Т.І. Ткаченко називає 

такі: охорона навколишнього середовища, мінімізація збитку в процесі туристичної 



 

 

83  

діяльності, екологічний нагляд за станом туристичного освоєння територій; 

контрольоване використання технологій туристичного обслуговування, передусім 

автотранспорту, енергії, питної води тощо; соціальна справедливість щодо місцевих 

громад, тобто прибуток та інші блага від туризму мають розподілятися на 

паритетних засадах, з урахуванням інтересів місцевого населення, а не переходити 

до іноземних інвесторів і національної еліти; естетична гармонія туристичного 

природокористування, яка полягає у тому, що туристична діяльність та 

інфраструктура повинні органічно вливатися в історично сформоване середовище і 

зберігати унікальну своєрідність кожної місцевості [123]. 

Ми цілком погоджуємося з думкою Н.Д. Свірідової, яка називає ключовим 

принципом при формуванні концепції сталого розвитку туризму в регіоні принцип 

забезпеченості законодавчою базою усіх учасників туристичної діяльності в регіоні, 

а дотримання вищезазначених принципів - можливістю забезпечити життєздатність і 

ефективне використання цієї концепції при реалізації регіональної політики 

соціально-економічного розвитку в цілому [124]. 

Згідно із Стратегією розвитку туризму в Україні, «єдиний шлях розв’язання 

системних проблем у сфері туризму та курортів — це стратегічно орієнтована 

державна політика, основним завданням якої є визначення туризму одним з основних 

пріоритетів держави, впровадження економіко-правових механізмів успішного 

ведення туристичного бізнесу, інвестиційних механізмів розвитку туристичної 

інфраструктури, інформаційно-маркетингових заходів з формування туристичного 

іміджу України» [1]. Умовами сталого розвитку сфери туризму та курортів є: 

забезпечення координуючої ролі держави в реалізації національної туристичної 

політики із застосуванням принципів державно-приватного партнерства, організації 

наукових досліджень, розвитку людського потенціалу; концентрація ресурсів 

держави на пріоритетних завданнях розвитку сфери туризму та курортів; створення 

загальнодержавної інформаційної системи у сфері туризму та курортів та її 

інтеграція до світової інформаційної туристичної мережі; удосконалення 

законодавства з питань регулювання суспільних відносин у сфері туризму та 

курортів тощо [1]. Причому подолання негативних тенденцій, створення 



 

 

84  

сприятливих умов для розвитку сфери туризму та курортів названо пріоритетними 

напрямами прискорення економічного та соціального зростання країни. 

Принципи сталого розвитку туризму, які допомагають визначитись з 

питаннями напрямків вдосконалення вітчизняного законодавства у сфері туризму 

можна поділяти на загально-наукові і спеціальні. Серед найважливіших принципів 

автори передусім називають екологічний, геоекологічний, екостабілізуючий, 

інтелектуально-освітній, соціально-етичний, етноекологічний, економіко-

розвиваючий [129]. Слід зазначити, що частину наведеного вище переліку принципів 

можна, на нашу думку, назвати скоріше методами ведення туристичної діяльності, а 

також її функціями, а не принципами, зокрема, враховуючи як вони сформульовані і 

пояснені. Втім цінними є самі спроби таких досліджень і пошуки основної ідеї і 

завдань, насамперед, турбота про навколишнє природне середовище, що 

використовується у туристичних цілях. Власне, саме таке використання природи у 

сполученні з вихованням любові до неї, усвідомленням важливості її захисту та 

відтворення і є основною відмінною рисою екологічного сталого туризму, що 

реалізується в його завданнях та функціях. Коли мова заходить про функції туризму, 

то зазвичай серед них називають соціальну, рекреаційну, культурну, екологічну, 

економічну, просвітницьку, виховну, релігійну та ряд інших. 

Розуміння принципів і функцій у сфері туристичної діяльності сприяє 

адекватному правовому регулюванню відносин у сфері туризму на міжнародному 

рівні і в окремих країнах. Проблемам правового регулювання відносин, включаючи 

зобов’язальні відносини, у сфері туризму на різних рівнях, в тому числі 

міжнародному, присвятили свої роботи такі автори як Т.А. Коляда [130], 

Дж.К. Холловей [2], Н. Тейлор [2], В.Ф. Кифяк [131], П.Р. Пуцентейло [83], 

О.В. Альфер [132], С.Є. Корнєв [133, с.24-27], О.М. Вікулова [133, с.24-27], 

Н.О. Соколова [134], О.Ю. Серьогін [135] та ряд інших науковців-цивілістів, які 

неодноразово згадувались нами вище у цій дисертаційній роботі. 

Належне правове регулювання відносин у сфері туризму і туристичного 

бізнесу є стратегічним завданням держави з огляду на економічну прибутковість, 

перспективність та конкурентоздатність такого виду діяльності, що підтверджується 

рядом прийнятих в Україні програмних документів [136, 137, 138]. Втім, не слід 
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забувати, що за спостереженнями зарубіжних авторів «економічна вигода, яку несе 

туристичний бізнес (якою б відчутною і значною вона не була), є далеко не головною 

причиною, яка змушує ту чи іншу державу заохочувати туризм…Громадянин 

отримує шанс розширити свій кругозір, усвідомити власну національну 

самобутність, відчути причетність до свого культурного середовища – ось основні 

мотиви стимулювання розвитку внутрішнього і міжнародного туризму» [2, с.18]. 

Свої важливі для подальшого дослідження особливості має система правового 

регулювання туристичних відносин. Так, туристичні відносини можна розглядати на 

двох рівнях. Йдеться про міждержавні відносини у галузі туризму, які, у 

відповідності до їх природи, регулюються нормами міжнародного публічного права і 

внутрішньодержавні відносини у галузі туризму, які підлягають як приватно, так і 

публічно-правовому регулюванню національним правом окремих держав. 

При цьому, законодавче забезпечення туристичної діяльності досить 

ускладнене, що пояснюється багатосуб’єктністю зазначених правовідносин, їх 

значною мірою міжнародним характером, а також специфікою правової природи 

відносин, зокрема зобов’язальних, які виникають в процесі здійснення туристичної 

діяльності. Все вказане породжує велику кількість міжнародних актів і національних 

нормативно – правових актів. В цьому розумінні особливого значення набуває вислів 

Р.А. Майданика, який вважає, що «…законодавець за допомогою правових приписів 

лише юридично оформлює потреби суспільного розвитку. В цьому полягає 

об’єктивна соціальна обумовленість системи права, її детермінація економічними, 

культурними, національними й іншими факторами» [139, с.20]. 

Крім того, слід враховувати і особливості сучасного неорганізованого 

(самодіяльного, аматорського тощо) туризму, про які неодноразово згадувалось у цій 

роботі. Ми вже наводили у попередніх підрозділах цієї роботи докази того, що 

відносини між суб’єктами створення, реалізації, надання та споживання 

туристичного продукту у сфері неорганізованого туризму мають складну природу та 

широку варіативність і можуть бути врегульовані лише на засадах диспозитивного 

цивільно-правового підходу. Ми погоджуємось із В.Ф. Кифяком в тому, що 

складність та багатокомпонентність таких правовідносин можна також уявити, 

проаналізувавши класичний вигляд закінченого туристичного продукту, що зазвичай 
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включає в себе: транспортування туриста до місця призначення; його тимчасове 

розміщення; забезпечення його харчуванням; страхування туриста; надання 

екскурсійних, культурно-освітніх, розважальних послуг; повернення туриста до 

місця його постійного перебування тощо [131]. І це лише мінімальний перелік того, 

що надається зазвичай у вигляді класичного туристичного продукту. До його складу 

можуть також бути включені: послуги перекладу; візове супроводження; зустріч в 

місці прибуття (аеропорт, вокзал); забезпечення пришвидшеного візового та митного 

контролю; забезпечення цілодобової підтримки туристичним менеджером на час 

перебування в країні; бронювання авіа/залізничних білетів; бронювання бізнес-зон 

очікування при транспортуванні; послуги VIP-обслуговування (наприклад 

транспортування автомобілем від/до трапу літака); послуги охорони; обслуговування 

туристів з особливими потребами або з малолітніми дітьми; бронювання додаткових 

послуг та інші [83, 131]. Додамо до цього переліку ще й цілий комплекс 

інформаційних послуг, питання надання, поширення, зберігання різного роду 

інформації у сфері туризму. 

Для врегулювання відносин у сфері туризму на рівні держави 

використовуються норми міжнародного приватного права, конституційного, 

цивільного, адміністративного, фінансового, митного та ін. При цьому правова база 

туризму формується, перш за все, із юридично різнорідних, але таких, що об’єднані 

за предметною і цільовою ознаками норм різних галузей права (цивільного, 

підприємницького, адміністративного тощо), які справляють регулюючий вплив на 

сферу туризму, по-друге, із актів і норм, які покликані безпосередньо регулювати 

туристичні відносини. 

З огляду на міжнародний характер туризму, надзвичайно важливими для 

дотримання концептуальних положень і принципів, які аналізувалися вище у цьому 

підрозділі дисертації, вирішення завдань сталого розвитку туризму є, перш за все, 

численні міжнародні акти. Слід зауважити, що їх значення полягає у тому впливі, 

який вони мають на формування національних законодавств. Країни застосовують 

міжнародні правові стандарти, принципи та положення, які розроблені провідними 

фахівцями світового рівня в цій галузі, враховуються також міжнаціональні 

особливості відносин, традиції та культура народів світу. 
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За довгий час формування міжнародно-правових інститутів туристичної галузі 

та міждержавного співробітництва у сфері туризму було прийнято низку важливих 

міжнародних актів. Ними охоплюється комплекс прав та обов’язків, які складають 

правову основу здійснення туристичної діяльності, що має вплив на удосконалення 

законодавства України про туризм і туристичні зобов’язання в нашій державі. 

Ряд міжнародних договорів, конвенцій і декларацій міжнародних організацій 

формулюють основи міжнародно-правового регулювання відносин у системі 

туризму і міжнародних подорожей. Так, ст. 24 Загальної декларації прав людини і 

громадянина, прийнята Генеральною асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року, 

проголошує: «Кожна людина має право на відпочинок і вільний час, включаючи 

розумне обмеження робочого часу і періодичні оплачувані відпустки» [140]. Ст. 12 

Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, прийнята 6 грудня 1966 

року Генеральною асамблеєю ООН, закріплює право кожної людини вільно 

залишати будь-яку країну, у тому числі власну [141]. 

Основними міжнародно-правовими актами у цій сфері є перераховані нижче і 

розміщені нами у відповідності із часом прийняття – від найбільш давніх до 

сучасних. Ряд історично важливих документів вже згадувалися нами у попередніх 

підрозділах цього дисертаційного дослідження, між тим, їх аналіз має вплив на 

розвиток і систематизацію законодавства про туризм і на рівні окремих країн, 

допомагає систематизувати законодавство у цій сфері в Україні. Можна погодитися з 

тим, що їх норми «забезпечують найбільш ефективне співробітництво держав у 

галузі туризму й закріплюють взаємну зацікавленість в їх розвитку учасників 

туристського обміну. У зв'язку з цим більшість норм міжнародного права в галузі 

туризму було прийнято на міжнародних конференціях та нарадах з туризму» [132]. 

Зауважимо, що частина міжнародних документів мають рекомендаційний характер, 

або лише частково торкаються важливих питань туризму; в тому числі – договірних 

зобов’язань між його учасниками і аналізуються за допомогою розробок ряду авторів 

і відповідних джерел [79, 95, 134, 142, 143]. 

1. Конвенція про митні пільги для туристів і Додатковий Протокол до 

Конвенції щодо ввезення документів – повідомлень і матеріалів, які стосуються 

туризму, прийняті у Нью – Йорку (США) 4 червня 1954 р.; 
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2. «Загальна резолюція з розвитку туризму», прийнята Конференцією ООН з 

міжнародного туризму і подорожей щодо розвитку туризму в Римі (Італія) 21 серпня 

– 5 вересня 1963 р. Це була перша Конференція ООН з туризму і подорожей. У її 

роботі взяли участь 87 держав - членів ООН, 5 спеціалізованих організацій ООН, 7 

міжурядових і 14 неурядових міжнародних організацій, зацікавлених у розвитку 

міжнародного туризму. Відповідно до рекомендації Римської конференції, 

Економічна і соціальна рада ООН (ЕКОСОР) у 1968 р. в Берліні провела спеціальний 

міжрегіональний семінар ООН із проблем туризму в державах, що розвиваються 

[83]. Резолюція сприяла спрощенню встановлених формальностей щодо 

міжнародного туризму. 

3. 1969 року в Софії відбулася міжнародна конференція ООН, на якій було 

прийнято резолюцію про заснування Всесвітньої туристської організації (ВТО) [65, 

144]; 

4. Міжнародна конвенція про контракт на подорож, прийнята Генеральною 

асамблеєю Всесвітньої федерації асоціації туристичних агентств (ФУААВ) 22 

жовтня 1970 р. і Радою МГА 13 листопада 1970 р.; 

5. Конвенція УНІДРУА про туристичні договори, 1970 р.; 

6. Статут Всесвітньої туристичної організації, прийнятий 2 січня 1975 р. 

Статут ВТО являє собою міждержавний договір, ратифікований 51 державою [145]. 

Його прийняття «сприяло встановленню єдиного мінімального стандарту 

договірного надання туристичних послуг зусиллями Міжнародного інституту 

уніфікації приватного права (УНІДРУА), Міжнародної готельної асоціації (МГА), 

Всесвітньої федерації асоціацій туристичних агентств (UFTAA), прийнятті 

Генеральної угоди з торгівлі послугами (ГАТС) системи угод Світової організації 

торгівлі (СОТ)» [52]; 

7. Гаагська конвенція 1978 р. про право, що може бути застосоване до 

агентських угод, Гаага, 14 березня 1978 р. [146]; 

8. Міжнародна готельна конвенція щодо укладання контрактів між 

власниками готелів з турагентами. Конвенція МГА/ФУААВ (Всесвітня федерація 

асоціації туристичних агентств) набула чинності 15 червня 1979 р. [147]; 
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9. Манільська декларація зі всесвітнього туризму, прийнята Всесвітньою 

конференцією по туризму у Маніллі (Філіппіни) у 1980 р. [148]. В цій декларації був 

даний аналіз міжнародного туризму. В ній взяли участь делегації 107 держав і 91 

міжнародної урядової і неурядової організацій. В декларації підкреслено значення 

туризму і його місце у житті суспільства як діяльності, що впливає на життя народів 

у силу безпосередньої пов’язаності із соціальною культурою, освітньою та 

економічною сферами життя держав і міжнародними відносинами. Підкреслюючи 

нерозривний зв’язок між туризмом і правами громадян на відпустку, відпочинок, 

вільне пересування, в акті підкреслюється необхідність урядам і суспільству 

переосмислити поняття туризму та надавати громадянам реальні можливості доступу 

до нього. Поміж іншим, туризм названо однією з основних галузей світової 

економічної діяльності. Оскільки внутрішній туризм позитивно впливає на 

економіку країни, «збалансовує її», зазначається, що це має сприяти заохоченню 

держав у відповідних капіталовкладеннях. Втім, у тексті декларації підкреслюється, 

що туризм не може оцінюватися виключно з економічних позицій. Закріплюючи 

пріоритет духовних цінностей у туристичній сфері, декларація містить перелік 

основних із них. Соціальний туризм названий метою, до якої повинно прагнути 

суспільство через підтримку молодіжного туризму, а також туризму осіб похилого 

віку та інвалідів. Позитив туризму підкреслено також в аспекті створення нових 

робочих місць і як фактору, який сприяє взаєморозумінню між народами. 

10. Міжнародні готельні правила, схвалені Радою МГА у Катманду (Непал), 2 

листопада 1981 р.; 

11. «Документи Акапулько»: Хартія туризму і Кодекс туриста, прийняті на 

Всесвітній нараді з туризму при ВТО в Акапулько (Мексика), 1982 р. 

«Хартія туризму» [149] і її складова частина «Кодекс туриста» [150] у 

подальшому були схвалені резолюцією VІ сесії Генеральної асамблеї ВТО у Софії 

(Болгарія) у 1985 р. Кодекс туриста став одним із найважливіших документів, що 

регламентують діяльність у сфері туризму, завдання держав у сфері туризму, основні 

права і обов’язки туристів. У ст. ХІІІ Кодексу закріплено право туристів на вільний 

доступ усередині і за межами своїх країн до місць і окремих районів туристичного 

інтересу з урахуванням існуючих правил та обмежень на вільне пересування в місцях 
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транзиту й тимчасового перебування [150]. У цих же місцях туристи наділяються 

правом на об’єктивну, достовірну і вичерпну інформацію про умови і можливості їх 

поїздок і перебування правом на особисту безпеку і безпеку їхнього майна тощо. На 

іноземних туристів покладаються і певні обов’язки. Так, згідно зі ст. ХІ Кодексу 

туристи своїм поводженням зобов’язані сприяти взаєморозумінню і дружнім 

відносинам між людьми як на національному, так і міжнародному рівні і у такий 

спосіб сприяти збереженню світу. У місцях транзиту й перебування туристи 

зобов’язані поважати встановлений політичний, соціальний, моральний і релігійний 

порядок, а також підкорятися діючим законам і правилам. Документ містить 

рекомендації для таких суб'єктів туристичної сфери як держава, представники 

місцевого населення туристських районів, працівники у сфері туризму і самі туристи. 

Так, у Кодексі туриста закріплено основні права і обов'язки туриста [150]. 

12. Конвенція УНІДРУА про міжнародний фінансовий лізинг (Оттава), 28 

травня 1988 р.; 

13. «Гаазька декларація з туризму, прийнята на міжнародній конференції по 

туризму, що проводилась ВТО і Міжпарламентським союзом, (Гаага, Нідерланди), 

1989 р. [151], прийнята на розвиток «Хартії туризму» 1985 р. В декларації було 

заявлено місце туризму в соціально-економічному житті усіх країн та народів. На 

думку Н.О. Соколової, зміст цієї декларації зводиться до закріплення десяти 

основних принципів, яких необхідно дотримуватися всім учасникам відносин у сфері 

туризму і у кожному принципі закріплюються засаднича теза і рекомендації по його 

реалізації [134].  

14. Міжрегіональна гармонізація критеріїв готельної класифікації на основі 

класифікаційних стандартів була схвалена регіональними комісіями ВТО у Мадриді 

(Іспанія) у листопаді 1989 р. [152]; 

15. «Резолюція міжнародної конференції по статистиці подорожей і туризму», 

підготовлена ВТО і Урядом Канади у 1991 р.; 

16. Кодекс відносин між готелями і турагенствами Всесвітньої федерації 

асоціацій турагенств (UFTAA) і Міжнародної готельної асоціації (МГА), який набув 

чинності 3 липня 1991 р.; 
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17. Декларація з туризму, прийнята Всесвітньою конференцією міністрів з 

туризму в Осаці (Японія), 4 листопада 1994 р. У Декларації підкреслено зростання і 

значення міжнародного туризму, звертається увага на розвиток індустрії туризму, 

вплив міжнародного туризму на суспільство і навколишнє середовище, на роль 

урядів і міжнародних організацій у сфері туризму тощо. 

18. Угода і стандартний контракт між готелем і перевізником. Прийняті 

Міжнародною готельною асоціацією (МГА) і Міжнародним союзом учасників 

дорожнього транспорту (МСДТ), 1994 р.; 

19. Документи Міжнародної конференції з безпеки туризму та зменшенню 

ризиків при здійсненні подорожей, прийняті в Естерсунді (Швеція) у 1995 р.; 

20. Документи Міжнародного форуму з метою привернути увагу парламентів і 

місцевих органів влади до основних проблем туризму, прийняті в Іспанії у 1995 р.; 

21. Заява про діяльність ВТО у сфері запобігання організованому секс-туризму, 

а також два додатки до неї, прийняті Всесвітньою туристичною організацією і 

Виконавчою радою у Мадриді (Іспанія) і Сент-Вінсенті (Балі), Д’аості (Італія) у 

травні 1995 р.; 

22. Монреальська декларація, прийнята Генеральною асамблеєю Міжнародного 

бюро соціального туризму у Монреалі (Канада) 12 вересня 1996 р.; 

23. Манільська декларація із соціального впливу туризму, прийнята 

Всесвітньою нарадою керівників сфери туризму із соціального впливу туризму і 

підсумкова доповідь у Манілі (Філіппіни) 22–23 травня 1997 р.; 

24. Глобальний етичний кодекс туризму, прийнятий на ХІІІ сесія Генеральної 

асамблеї СОТ, (Сантьяго, Чилі), 1 жовтня 1999 р. У кодексі висвітлюються такі 

питання у сфері туризму: внесок туризму у взаєморозуміння і взаємоповагу людей і 

спільнот; обов'язки професіоналів туристичного бізнесу; право на туризм; право на 

свободу туристичних переміщень; права працівників і підприємців в туріндустрії. 

25. Рекомендації Міжнародного семінару з проблем підготовки кадрів в галузі 

туризму, прийняті в рамках Міжнародної туристської виставки ВТО у Мадриді 

(Іспанія) у 2000 р. На семінарі було прийнято декілька важливих рекомендацій щодо 

розвитку кадрових ресурсів. 
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26. Осакська декларація Тисячоліття, прийнята Конференцією лідерів туризму 

Тисячоліття в Осаці (Японія), 1 жовтня 2001 р. Документ констатує досягнення 

сфери туризму до початку XXI ст., а також піднімає питання розвитку ринку 

міжнародного туризму, збереження культурної спадщини на основі туризму, 

впровадження в туристичну сферу сучасних інформаційних технологій тощо. 

27. Підсумкова декларація лідерів «Групи двадцяти», прийнята у Лос-Кабосі 

(Мексика) 19 червня 2012 р. та ряд інших. 

Усі вищезазначені акти згадуються в офіційних електронних джерелах, а також 

в авторських перекладах, або з коментарями ряду українських та зарубіжних авторів, 

що дозволило сформувати вищенаведений перелік за часовим критерієм і з 

урахуванням найбільш важливих для цього дослідження міжнародних документів 

[143, 79, 95, 134, 142]. 

Крім того, в різні періоду часу приймалися Директиви ЄС, які безпосередньо 

стосувалися, або мали вплив на сферу туризму: 

- Директива Ради Європейського економічного співтовариства «Про компле-

ксний туризм, комплексний відпочинок і комплексні тури» No 90/314/ЕЕС (Люксем-

бург) від 13 червня 1990 р. [153] мала важливе значення і у подальшому була скасо-

вана; 

- Сouncil Directive 93/13/EEC of 5 April 1993 on unfair terms in consumer 

contracts [154];  

- Директива Європейського парламенту і Ради Європейського економічного 

співтовариства «Про захист покупців стосовно деяких аспектів контрактів, які 

пов’язані із набуттям права користування нерухомістю в режимі розподіленого часу» 

94/47/ЕС, прийнята у Брюсселі (Бельгія), 26 жовтня 1994 р. [155]; 

- Директива 97/7/ЄС Європейського парламенту та Ради «Про захист прав 

споживачів в дистанційних контрактах» від 20 травня 1997 р. [156]; 

- Директива №2002/65/ЕС Європейського парламенту і Ради про дистанцій-

ний маркетинг споживчих фінансових послуг і про внесення змін в Директиву Ради 

№90/619 ЕЄС і Директиви №97/7/ЄС і 98/27 ЄС [157]; 
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- Директива Європейського парламенту та Ради №2000/31/ЄС «Про деякі 

правові аспекти інформаційних послуг, зокрема, електронної комерції, на внутріш-

ньому ринку («Директива про електронну комерцію») від 8 червня 2000 р. [158]; 

- Директива Європейського парламенту і Ради ЄС № 2005/29/ЄС «Про недо-

бросовісну комерційну практику по відношенню до споживачів на внутрішньому ри-

нку», Страсбург, 11 травня 2005 р. [159]; 

- Директива Європейського Парламенту і Ради «Щодо послуг на внутріш-

ньому ринку» № 2006/123/ЄС, Страсбург, 12 грудня 2006 р. [160]; 

- Директива Європейського парламенту і Ради «Про захист споживачів сто-

совно певних аспектів контрактів з таймшер (право володіння майном протягом від-

веденого часу» №2008/122/ЄС від 14 січня 2009 р. [161]; 

- Директива (ЄС) 2015/2302 Європейського парламенту та Ради ЄС від 25 ли-

стопада 2015 р. про пакетні тури та пов’язані з ними туристичні послуги, що вносить 

зміни до Регламенту (ЄС) No 2006/2004 і Директиви 2011/83/ЄС Європейського пар-

ламенту та Ради та скасовує Директиву Ради 90/314/ЄЕС [162] та ряд інших. 

Проаналізувавши зміст ряду зазначених директив і практику їх застосування, 

О.Ю. Серьогін зробив висновок, що розбіжності в правовому регулюванні, зокрема 

міжнародних туристичних відносин, у внутрішньому законодавстві держав-членів 

ЄС залишаються. Причиною цього, на його думку, є застосована в Директивах ЄС 

формула “мінімального стандарту”, що дозволяє державам-членам встановлювати 

жорсткіші правила [135].  

Нині Україна продовжує виконувати державну програму адаптації 

законодавства України до законодавства ЄС [136]. 

Правову основу міжнародного співробітництва в галузі туризму становлять 

міжнародні договори України, укладені відповідно до закону «Про міжнародні 

договори України» [164]. Наша країна бере участь у діяльності міжнародних 

туристичних організацій відповідно до міжнародно-правових зобов'язань та 

статутних документів відповідних організацій. Міжнародні угоди, що в них бере 

участь Україна, суттєво доповнюють її внутрішнє законодавство. Важливими є також 

двосторонні угоди: з Індією (27.03.1992), Грузією (13.04.1993), Великим Герцогством 

Люксембург (12.02.1994), Туреччиною (30.05.1994), Тунісом (07.04.1995), Вірменією 
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(11.12.1999) та ін. [132]. Отже, прикладів міжнародного співробітництва України у 

сфері туризму на рівні окремих країн досить багато. Сприяє цьому і набуття чинності 

з 11 червня 2017 р. безвізового режиму між Україною і країнами ЄС, а також із 

рядом інших країн. 

Додамо також, що загалом в літературі пропонується класифікувати 

міжнародні договори в галузі туризму на: багатосторонні міжнародні договори у 

сфері туризму і подорожей (наприклад, Шенгенська угода Європейського Союзу 

«Про єдиний візовий режим в туристичному просторі») і двосторонні договори в 

туризмі [133, с.24-27]. Найбільш ефективним і перспективним визнається 

багатостороннє співробітництво держав щодо правового регулювання міжнародної 

туристичної діяльності, а не двостороннє. Втім, зазначається також, що «в силу 

регіонального/субрегіонального характеру процесів інтеграції, культурної спільності, 

розташування туристичних ресурсів найбільш адекватне регулювання притаманне 

цьому (двосторонньому – В.К.) рівню міждержавної взаємодії» [134], і з цим слід 

рахуватися. 

Детальний розгляд усіх згаданих вище міжнародних актів, договорів, директив 

не виявляється можливим в обсязі цієї роботи, проте слід зробити ряд зауважень. 

Прийнято вважати, що сучасний етап правового регулювання міжнародних 

туристичних відносин бере свій початок 2 січня 1975 р. - після створення Всесвітньої 

туристської організації (ВТО) [65] і набуття чинності її статутних норм і правил. 

ВТО утворилася в результаті реорганізації створеного у 1925 році МСОТО, про які 

вже йшла мова у підрозділі 1.2 цієї роботи. Статут ВТО – це міжнародний договір, 

ратифікований 51 державою, офіційні туристські організації яких були членами 

МСОТО. Саме тоді були засновані підвалини сучасних стандартів надання 

туристичних послуг за участі Міжнародного інституту уніфікації приватного права 

(УНІДРУА), Міжнародної готельної асоціації (МГА), Всесвітньої федерації асоціацій 

туристичних агентств (UFTAA) і за допомогою Генеральної угоди з торгівлі 

послугами (ГАТС) та системи угод Світової організації торгівлі (СОТ). У 1977 році 

ООН і ВТО уклали Угоду про взаємне співробітництво. 13 грудня 2005 р. Генеральна 

Асамблея ВТО затвердила нове скорочення назви своєї організації ВТО – ЮНВТО 

[65]. 
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Згідно п.1 ст. 3 Статуту ВТО, основна її мета – «сприяти розвитку туризму для 

здійснення внеску в економічний розвиток, міжнародне взаєморозуміння, мир, 

процвітання, загальну повагу і дотримання прав людини та основних свобод для всіх 

людей незалежно від раси, статі, мови і релігії» [165]. ВТО, не будучи 

спеціалізованою установою ООН, має, однак, чинні угоди з цією найавторитетнішою 

міжнародною організацією і низкою її спеціалізованих установ. Основні міжнародно 

– правові форми діяльності ВТО – проведення Всесвітньої конференції у сфері 

туризму, починаючи з 1980 року, Всесвітньої наради з туризму 1982 року, 

Міжнародної конференції з туризму 1989 року тощо [165]. 

У резолюції Генеральної Асамблеї ООН №38/146 від 19 грудня 1983 року 

булла прийнята рекомендація до членів організації «приділяти належну увагу 

принципам Манільської декларації зі світового туризму 1980 року і документу 

Всесвітньої наради з туризму в Акапулько 1982 року в розробленні та здійсненні, де 

це доцільно, своєї політики, планів і програм в галузі туризму згідно з власними 

національними пріоритетами та в рамках Програми роботи Всесвітньої туристської 

організації» [166]. 

Гаазька декларація Міжпарламентської конференції з туризму 1989 року є 

інструментом міжнародного співробітництва і партнерства, об'єднання народів і 

чинником, що сприяє розвитку індивідуального й колективного туризму. Її головні 

положення зводяться до того, що: туризм є формою проведення вільного часу; 

туризм – ефективний засіб сприяння соціально – економічному зростанню країни; 

природне, культурне і людське середовище – основна умова розвитку туризму; 

туризм має гуманний характер; кожна людина має право на вільні подорожі; 

спрощення формальностей подорожування – основа розвитку туризму; безпека і 

захист туристів, повага їхньої гідності – найважливіші умови розвитку туризму; 

держави повинні вживати заходів у боротьбі з тероризмом, удосконалювати якість 

туристських послуг, планувати розвиток туристської інфраструктури. На 

конференції у Лісабоні в дослідженнях «Tourism: 2020 Vision» ВТО оголосила про 

найперспективніші туристські напрями наступного сторіччя – пригодницький 

туризм, круїзи, екотуризм, культурно-пізнавальний туризм, тематичний туризм [65]. 
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За дослідженнями вітчизняних спеціалістів: «у ХХІ ст. ВТО прогнозує 

справжній бум подорожей, однак час, який люди зможуть виділяти на свій 

відпочинок, скоротиться, особливо на основних ринках – постачальниках туристів. 

За дослідженнями ВТО «Impact on Tourism», також представленому на конференції в 

Лісабоні, мандрівники ХХІ ст. будуть «багаті на гроші, але бідні на час». Отже, вони 

шукатимуть туристського продукту, який даватиме максимальне задоволення за 

мінімальний час. Процвітатимуть тематичні парки і круїзні подорожі, оскільки люди 

зможуть відвідати кілька місць за короткий термін. Стануть популярними короткі 

відпустки і поїздки на вихідні, а основна відпустка року в багатьох людей буде 

скорочуватися» [16, с.178]. У багатьох країнах світу створюються некомерційні 

асоціації, представлені Консультативними Радами туризму. Ці ради об’єднуються в 

неурядові міжнародні організації, такі як Міжнародна рада турагенств (ICTA), 

Міжнародна федерація асоціацій турагенств (UFTAA) тощо [167]. 

Не можна не зазначити, що міжнародні акти не містять єдиного визначення, 

або навіть розуміння поняття «туризм», що і досі, як ми переконалися, досліджуючи 

категоріальний апарат сфери туризму у підрозділі 1.1 цієї дисертації, залишає 

простір для наукового дослідження і законотворчості національного рівня. 

Парадоксальність ситуації полягає у тому, що ці акти врегульовують туристичні 

відносини, не маючи єдиної думки з приводу визначення предмета свого 

регулювання. Це, окрім іншого, доводить актуальність подальших досліджень у 

зазначеній сфері. 

На підставі критичного аналізу особливостей правового регулювання світової 

торгівлі послугами в рамках угоди Генеральної угоди з торгівлі послугами (ГАТС) 

системи Світової організації торгівлі (СОТ) О.Ю. Серьогін обґрунтував свого часу 

необхідність імплементації до законодавства України її основних положень. Автор, 

на підставі приватноправового регулювання міжнародних туристичних відносин у 

більше ніж 15 державах, відмітив, що за станом правового регулювання міжнародних 

туристичних відносин та захисту туристів, як споживачів, на даному етапі, ЄС є 

взірцем регіонального вирішення більшості існуючих в галузі проблем [135]. На 

сьогодні можна говорити вже про реальне втілення таких пропозицій, оскільки 

проголосивши туризм одним із пріоритетних напрямів розвитку економіки, 
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національної культури, Україна послідовно створює необхідні умови для нього. 

Державну політику у цій важливій сфері Верховна Рада України визначила ще у 

1997 році, закріпивши її основні напрями [168]. Пізніше була затверджена Державна 

програма розвитку туризму на 2002 – 2010 рік [169], в якій зазначені вище 

положення набули подальшого розвитку. 

З цього приводу зазначимо, що загалом, пояснюючи важливість туризму у 

житті кожної людини, розроблення відповідних програм його розвитку, автори 

справедливо надають перевагу природному її бажанню відкривати і пізнавати 

невідомі краї: «Рух у просторі та постійна необхідність творити свій простір є 

невід’ємною потребою людського організму…Поняття «туризм» почало 

формуватися з початком масового переміщення значної кількості людей з метою 

змістовного проведення дозвілля» [11, с.10]. При цьому туризм був і залишається 

одним із важливих соціально-економічних явищ сучасності, яке підпорядковане 

об’єктивним законам. В Україні він на державному рівні визнаний однією із 

пріоритетних галузей. Для забезпечення охорони туристичних ресурсів України, їх 

збереження та відновлення, раціонального використання, забезпечення безпеки 

туризму, конституційних прав громадян на відпочинок та інших прав громадян, 

патріотичного виховання органами державної влади та органами місцевого 

самоврядування в межах їх повноважень затверджуються державні цільові, 

регіональні та інші програми розвитку туризму (ч.1 ст. 12 Закону). Програми 

розвитку туризму затверджуються також з метою реалізації довгострокових 

пріоритетів країни в галузі туризму (частини 2 – 4 ст. 12 Закону). 

Нині Уряд України схвалив Стратегію розвитку туризму та курортів на період 

до 2026 року. Документ розроблено з метою створення умов для забезпечення 

прискореного розвитку сфери туризму і курортів, перетворення її у 

високоефективну, інтегровану у світовий ринок галузь. Запровадження Стратегії 

передбачається за напрямками, серед яких: забезпечення безпеки туристів та захист 

їх законних прав та інтересів, імплементація законодавства ЄС у сфері туризму, 

забезпечення комплексного розвитку територій, зокрема створення сприятливих 

умов для залучення інвестицій у розбудову туристичної інфраструктури, 

удосконалення системи професійної підготовки фахівців сфери туризму, формування 
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та просування позитивного іміджу України, як країни привабливої для туризму [1]. 

Стратегія розвитку до 2026 року складається із положень загальної частини, про 

мету, стратегічні цілі та завдання, дорожню карту та напрями реалізації, механізми і 

інструменти, моніторинг і показники її реалізації, очікувані результати. Метою 

реалізації Стратегії є формування сприятливих умов для активізації розвитку сфери 

туризму та курортів згідно з міжнародними стандартами якості та з урахуванням 

європейських цінностей, перетворення її на високорентабельну, інтегровану у 

світовий ринок конкурентоспроможну сферу, що забезпечує прискорення соціально-

економічного розвитку регіонів і держави в цілому, сприяє підвищенню якості життя 

населення, гармонійному розвитку і консолідації суспільства, популяризації України 

у світі. Основними стратегічними цілями розвитку сфери туризму та курортів з 

урахуванням сучасного стану і тенденцій розвитку України на період до 2026 року є: 

створення конкурентоспроможного національного туристичного продукту на засадах 

системної маркетингової діяльності, спрямованої на чітке позиціонування різних 

видів туристичних продуктів, адаптованих до вимог і очікувань споживачів; 

забезпечення ефективного і комплексного (економічного, соціального, екологічного 

та інноваційного) використання наявного туристичного та курортно-рекреаційного 

потенціалу шляхом розв’язання проблеми рекреаційного природокористування і 

охорони навколишнього природного середовища та удосконалення територіальної 

структури сфери туризму та курортів з метою розвитку туристичних територій, 

брендингу територій…, удосконалення інформаційної інфраструктури рекреаційних 

та туристичних послуг шляхом створення центрів туристичної інформації та 

популяризації туристичних продуктів…, забезпечення відповідності ціни та якості 

туристичних продуктів… і розроблення національних стандартів надання 

туристичних послуг відповідно до міжнародних стандартів; організація системи 

якісної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців 

туристичного супроводу та обслуговування, інших професій сфери туризму та 

курортів тощо [1]. 

Дорожня карта реалізації Стратегії за напрямом “Нормативно-правова база 

сфери туризму та курортів” передбачає наступні заходи: імплементація 

законодавства ЄС у сфері туризму та курортів, що забезпечить вдосконалення 
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законодавства у зазначеній сфері з урахуванням досвіду провідних туристичних 

країн ЄС шляхом: розроблення пропозицій щодо внесення змін до Законів України 

“Про туризм” та “Про курорти”; розроблення законопроектів щодо запровадження 

інституту саморегулівних організацій у сфері туризму та курортів (створення 

національної туристичної організації), заходів з підтримки розвитку туристичної 

індустрії тощо. Надзвичайно важливими напрямами мають вже сьогодні стати 

визначення та забезпечення типізації та спеціалізації курортів; лібералізація та 

ефективне регулювання провадження підприємницької діяльності у сфері туризму та 

курортів шляхом: скасування ліцензування туроператорської діяльності і 

впровадження альтернативного механізму ефективного регулювання діяльності 

туроператорів та інших суб’єктів туристичного ринку; скасування обов’язкової та 

заохочення добровільної категоризації готелів та аналогічних засобів розміщення; 

створення сприятливих умов для організації діяльності національних туристичних 

операторів та підтримка малого бізнесу у сфері туризму та курортів [1]. 

Національне законодавство, яке регулює відносини у сфері туризму, умовно 

можна поділити на дві групи, взявши за основу їх значення для розвитку сфери 

туризму і враховуючи головну мету і завдання цього дисертаційного дослідження. 

До першої групи за таких підходів входять нормативно-правові акти 

загального значення, зокрема:  

1. Конституція України ( статті 3, 13, 16, 34, 40, 49, 50 та ряд інших). 

2. Цивільний кодекс України як найважливіший у сфері приватно – правового 

регулювання відносин у сфері туризму, зокрема, зобов’язальних. 

3. Інші кодекси України: Господарський кодекс України [170]; Кодекс 

України про адміністративні правопорушення [171] та ряд інших кодексів. 

4. Закон України «Про захист прав споживачів» від 12.05.1991 № 1023-XII 

[36]. 

5. Закон України «Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян 

України» від 21.01.1994 № 3857-XII [80]; 

6. Закон України "Про ліцензування окремих видів господарської діяльності" 

від 01.06. 2000 р. № 1775-ІП [172]; 



 

 

100  

7. Закон України «Про приєднання України до Конвенції УНІДРУА про 

міжнародний фінансовий лізинг» №3301 – ІУ від 11 січня 2006 р. [173]; 

8. Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 

02.03.2015р. №222 – УІІІ [174]; 

9. Закон України "Про правовий статус іноземців" від 04.02.1994 р. №3929-ХП 

[175]; 

10. Закон України «Про страхування» від 07.03.1996 р. №85/ 96 – ВР [176]; 

11. Постанова КМУ "Про затвердження переліку органів ліцензування" від 

14.11. 2000 р. № 1698 [177] та ряд інших. 

Отже, в основі регулювання усіх відносин, які складаються у туристичній 

сфері на національному рівні, знаходяться відповідні норми і статті Конституції 

України. Усі положення конституції є основою нормативно – правового регулювання 

туристичної діяльності, базисом для державного регулювання, розробки усього 

комплексу нормативних актів. 

ЦК України є основним законом ринкової економіки і регламентує питання 

цивільних правовідносин у сфері туризму в тому числі і зокрема зобов’язальних, 

питання прав і обов’язків туристів, як суб’єктів цивільних правовідносин, створення 

і функціонування юридичних осіб, усього комплексу договорів, які зустрічаються у 

сфері туризму, а саме: договори з надання послуг та ін., договори страхування тощо, 

способів забезпечення, відповідальності та захисту прав туристів і інших суб’єктів у 

сфері туризму у випадку невиконання зобов’язань тощо. Низка важливих питань 

регулюється також іншими кодифікованими нормативними актами, а також іншими 

законами. 

До другої групи за вказаною вище підставою входять спеціальні нормативно-

правові акти, в тому числі і підзаконні, які регулюють безпосередньо відносини у 

сфері туризму, наприклад: 

1. Закон України "Про туризм" від 15.09. 1995 р. № 324/95-ВР [17]; 

2. Порядок організації виїзду дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення. 

Порядок від 21.12.2005 № 1251 [178]; 

3. Наказ Мінінфраструктури Про затвердження Ліцензійних умов 

провадження туроператорської діяльності від 10.07.2013 р. № 465, зареєстрований в 
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Міністерстві юстиції 30 липня 2013 р. №1275/23807 від 10.07.2013 №465 [179] та ряд 

інших. 

Своє бачення норм загального і спеціального законодавства у сфері туризму 

пропонує Р.І. Яворський і ми з ним загалом також погоджуємось [180, с.20]. 

Перелік цих нормативних і підзаконних актів не є вичерпним, а їх детальний 

аналіз неможливий у межах обсягу дисертаційної роботи. Втім, положення ряду 

законодавчих і нормативних актів аналізуються в цій дисертації відповідно до її 

мети, завдань, предмету та об’єкту дослідження. Крім того, можна відзначити як 

позитив підготовку не тільки нових редакцій Закону, але і цілісних його проектів, що 

свідчить про намагання приводити законодавство у сфері туризму у відповідність до 

викликів часу [17]. 

Джерела регулювання відносин у сфері туризму можна поділити і за 

ієрархічним принципом, починаючи з міжнародних актів і договорів, Конституції 

України, Законів України, зокрема, ЦК України та інших кодексів України, інших 

Законів України, підзаконних нормативних актів. Між тим вважаємо, що зручніше 

характеризувати особливості у регулюванні відносин що цікавлять, на підставі 

значення таких джерел – загальні і спеціальні нормативно-правові акти, 

виокремивши перед цим міжнародні акти. 

Для мети даного розділу дисертаційного дослідження більш детальної 

характеристики заслуговує Закон, особливо з урахуванням останніх змін, оскільки 

саме він є спеціальним нормативно-правовим актом, що регулює відносини у сфері 

туристичної діяльності в Україні, а отже має враховувати як світові тенденції, так і 

особливості вітчизняного підходу. Закон складається з 8 розділів, 37 статей, та 

містить визначення основних термінів, що застосовуються у сфері правового 

регулювання туристичної діяльності, зокрема визначення основних понять. Закон 

був прийнятий ще у 1995 році, але зазнав значних змін, починаючи з 2001 року до 

цього часу. Не останню роль у цьому процесі відіграли наукові дослідження 

цивілістів, зокрема, відомі роботи Н.В. Федорченко [181]. 

Закон визначає загальні правові, організаційні та соціально-економічні засади 

реалізації державної політики України в галузі туризму та спрямований на 

забезпечення закріплених Конституцією України прав громадян на відпочинок, 
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свободу пересування, охорону здоров’я, на безпечне для життя і здоров’я довкілля, 

задоволення духовних потреб та інших прав при здійсненні туристичних подорожей. 

Він встановлює засади раціонального використання туристичних ресурсів та регулює 

відносини, пов’язані з організацією і здійсненням туризму на території України. В 

Законі визначаються відповідні терміни (ст.1), законодавство України про туризм і 

туристичні ресурси України, організаційні види та форми туризму, учасники 

відносин, що виникають при здійсненні туристичної діяльності (розділ 1); державна 

політика та державне регулювання в галузі туризму формуються у відповідності з 

розділом ІІ; розділи ІІІ і ІV присвячені відповідно безпеці туризму і організації 

туристичної діяльності; розділ V регулює відносини у сфері професійної підготовки 

фахівців та наукове забезпечення туризму, об’єднань підприємств та неприбуткових 

організацій в галузі туризму. Контроль за діяльністю в галузі туризму, 

відповідальність за порушення законодавства України про туризм нормативно 

врегульовано у розділі VІ. Закон приділяє увагу і міжнародному співробітництву в 

галузі туризму (розділ VІІ). 

Аналіз ряду статей Закону переконують у необхідності уточнення і доповнення 

ряду закріплених в них положень. Так, Ст.24 Закону закріплює права та обов’язки 

суб’єктів туристичної діяльності. 

На нашу думку, можна запропонувати доповнити перелік прав суб’єктів 

туристичної діяльності, які закріплені у ч.1 ст. 24 Закону правомочністю 

створювати, а не тільки виробляти і реалізовувати туристичні товари і послуги, 

оскільки туристичний продукт може мати ознаки новизни і/або оригінальності та 

інші ознаки, які дозволяють віднести його, або його складові до результатів творчої 

діяльності і надати охорону як об’єкту авторського права. Крім того, цивільно-

правові зобов’язальні відносини не потребують розробки типових (публічних) 

договорів у сфері туризму. При цьому розробка примірних договорів, наприклад, 

примірні договори реалізації туристичного продукту, надання туристичних послуг, 

надання інформації про туристичний продукт чи окремий товар чи послугу; про 

купівлю – продаж туристичних товарів (сувенірної та іншої продукції) тощо можуть 

бути корисними. Крім того, туристи мають бути наділені правом обирати осіб, які 

надаватимуть їм товари і послуги – як тих, що надають їх професійно, так і тих, які 
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надають їх поза системою професійного туризму, але у межах закону, тобто обирати 

між організованим видом туризму або неорганізованим. 

Ми пропонуємо також доповнити ч.2 ст.24 Закону в частині обов’язків 

суб’єктів туристичної діяльності і викласти її у такій редакції: «2. Суб’єкти 

туристичної діяльності зобов’язані: проводити діяльність у галузі туризму, яка 

підлягає ліцензуванню, лише за наявності ліцензій; залучати до реалізації 

турпродукту, надання туристичних товарів і послуг переважно осіб, які 

відповідають встановленим законодавством відповідним кваліфікаційним вимогам, 

або свідомо брати відповідальність за власний вибір таких осіб у межах чинного 

законодавства; надавати туристам достовірну, об’єктивну, повну, своєчасну 

інформацію про туристичні товари і послуги у доступній для сприйняття туриста 

формі, права, обов’язки та правила поведінки туристів (екскурсантів), умови 

страхування, порядок відшкодування завданих збитків і відповідальності за 

спричинену шкоду, умови відмови від товарів і/чи послуг, правила візового митного 

режиму, перетинання державного кордону та іншу інформацію, якої потребує 

турист для здійснення конкретної подорожі і яка передбачена законом; 

реалізовувати турпродукт, надавати туристичні товари і послуги в обсягах та в 

терміни, обумовлені відповідними договорами; виконувати вимоги закону щодо 

забезпечення безпеки туристів, охорони туристичних ресурсів України та довкілля; 

вести облікову та іншу визначену законодавством документацію, надавати в 

установленому порядку бухгалтерську та статистичну звітність; відшкодовувати в 

установленому порядку збитки, завдані туристам (екскурсантам), іншим особам та 

довкіллю; нести передбачену законом відповідальність за шкоду, заподіяну життю, 

здоров’ю, майну туриста (екскурсанта) та іншим особам згідно чинного 

законодавства». 

Права та обов’язки туристів і екскурсантів також регламентовані і визначені, 

зокрема, у ст. 25 Закону. 

Ми вважаємо, що і ч.1 ст.25 Закону потребує нової редакції і пропонуємо її у 

наступному вигляді: «Стаття 25. Права та обов’язки туристів та екскурсантів. 

Туристи та екскурсанти мають право на: реалізацію закріплених Конституцією 

України прав громадян на відпочинок, свободу пересування, відновлення і зміцнення 
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здоров’я, на безпечне для життя і здоров’я довкілля, задоволення духовних потреб, 

захист і повагу людської гідності; необхідну і достовірну, об’єктивну, повну, 

своєчасну, актуальну інформацію у зрозумілій для сприйняття формі про правила 

в’їзду до країни (місця) тимчасового перебування, а також виїзду з країни (місця) 

тимчасового перебування і перебування там, про звичаї місцевого населення, 

пам’ятки природи, історії, культури та інші об’єкти туристичного показу, що 

знаходяться під особливою охороною, стан навколишнього середовища та ін. 

необхідну для здійснення подорожі інформацію; достовірну, об’єктивну, повну, 

актуальну і своєчасну інформацію про наявність ліцензії у суб’єкта, що здійснює 

підприємницьку діяльність у галузі туризму, інших документів, наявність яких 

передбачена законодавством; отримання обов’язкової достовірної, повної, 

об’єктивної, актуальної, своєчасної інформації, що передує укладенню договору; 

отримання туристичного продукту, туристичних товарів і послуг, передбачених 

відповідними договорами; особисту безпеку, безпечний стан навколишнього 

природного середовища, захист життя, здоров’я, прав споживача, а також майна; 

одержання відповідної своєчасної кваліфікованої медичної допомоги; відшкодування 

матеріальних і моральних збитків у разі невиконання або неналежного виконання 

умов договору; вимагати відшкодування майнової шкоди і компенсації моральної 

шкоди згідно закону у разі її спричинення життю, здоров’ю, майну туриста; 

сприяння з боку органів державної влади України в одержанні правових та інших 

видів допомоги, а громадяни України також і за її межами а також реалізацію інших 

прав; дотримання режиму збереження персональної інформації, наданої у процесі 

отримання туристичних товарів і послуг згідно чинного законодавства та ін.». 

У контексті ч.2 ст. 25 Закону, ми пропонуємо доповнити обов’язки туристів та 

екскурсантів обов’язком дотримуватися умов і правил не лише передбачених 

договором про надання туристичних послуг, а і передбачених іншими договорами, 

зокрема, договором про реалізацію туристичного продукту та інших договорів, які 

турист уклав з метою здійснення подорожі. 

Звернемо також увагу на те, що Розділ ІІІ Закону, присвячений безпеці 

туризму, у статтях 13–16 нормативно закріплює положення про безпеку в галузі 

туризму як сукупності факторів, що характеризують соціальний, економічний, 
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правовий та інший стан забезпечення прав і законних інтересів громадян, юридичних 

осіб та держави в галузі туризму (ст.13 Закону). Законодавець, як ми бачимо, 

приділяє значну увагу забезпеченню органами державної влади та органами 

місцевого самоврядування, їх посадовими особами заходів, спрямованих на 

забезпечення закріплених Конституцією України прав громадян на безпечне для 

життя і здоров’я довкілля при здійсненні туристичних подорожей, захист громадян 

України за її межами, забезпечення особистої безпеки туристів, збереженість їх 

майна, не завдання шкоди довкіллю, інформування суб’єктів туристичної діяльності 

про загрозу безпеці туристів у країні (місці) тимчасового перебування тощо. Туристи 

мають, таким чином, набагато більше прав і обов’язків, ніж ті, що перераховані вище 

і які пов’язані саме із безпекою в галузі туризму. Їх перелік невиключний і міститься 

саме у ст.13 Закону. Окремо врегульовано питання захисту інтересів українських 

туристів за межами України (ст.14 Закону), фінансове забезпечення відповідальності 

туроператора та турагента (ст.15 Закону), страхування туристів при здійсненні 

туристичних поїздок (ст.16 Закону) та ін. На жаль, встановлені обсяги 

дисертаційного дослідження не дозволяють приділити належної уваги кожному із 

прав і обов’язків учасників відносин у сфері туризму, особливо у поєднанні з 

проблемами безпеки у сфері туризму, які тісно з ними пов’язані і які впливають на 

зобов’язальні відносини, які аналізуються у подальших розділах цієї дисертації. 

Розділ VІ Закону цілком присвячений питанням контролю за діяльністю в 

галузі туризму, відповідальності за порушення законодавства України про туризм. В 

розділі детально закріплено норми щодо органів, уповноважених на здійснення 

контролю за діяльністю в галузі туризму (ст. 29), про відповідальність за порушення 

в галузі туризму і перераховано що саме вважається порушенням законодавства в 

галузі туризму (ст. 30), про відповідальність органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб у галузі туристичної 

діяльності (ст. 31), щодо цивільно – правової та іншої відповідальності суб’єктів 

туристичної діяльності (ст. 32), а також про відшкодування шкоди, завданої 

порушенням законодавства у галузі туристичної діяльності і порядок розгляду спорів 

з питань надання туристичних послуг, які розглядаються у встановленому законом 

порядку третейськими судами та судами загальної юрисдикції (статті 33 – 34). 
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Слід також додати, що при визначенні мінімального стандарту правового 

регулювання туристичних відносин та розробці практичних рекомендацій з 

вдосконалення національного туристичного законодавства у сфері туризму 

необхідно враховувати загальновизнані в світі імперативні положення про захист 

прав споживачів, недопущення недобросовісної конкуренції, недоброякісної реклами 

[135]. 

Отже, враховуючи наведене, можна стверджувати, що на сьогодні 

законодавство України про туризм, не зважаючи на те, що воно все ще знаходиться 

на етапі становлення, викликає дискусії щодо його змісту, починаючи із визначення 

термінів, врахування тих чи інших міжнародних рекомендацій і досвіду, має певну 

структуру, що складається із міжнародно-правових актів, норм Конституції України, 

нормативних актів галузей законодавства України. Система законодавства про 

туризм повинна формуватися як «відкрита» система, мати як ознаки системності, так 

і ієрархічності, враховувати особливості усіх видів туризму, специфіку учасників 

відносин, особливості розуміння туристичного продукту і, найголовніше – тенденції, 

що характеризують сучасний туризм – як організований, що має значні теоретичні і 

практичні наробки, так і неорганізований, що спирається на довірчі відносини, 

переваги інформаційних технологій і поширення інформації, на значний спектр 

зобов’язальних відносин – договірних і недоговірних (позадоговірних). 

Аналіз змісту міжнародних актів та нормативно – правових актів України, які 

регулюють відносини у сфері туризму, дозволяє зробити також висновки про певні 

особливості правового регулювання відносин у сфері туризму на сучасному етапі: 

відсутність достатньої системності у врегулюванні правового режиму матеріальної 

основи туризму; відсутність спеціальних законів, які б регламентували окремі види 

діяльності у сфері туризму; неповнота правового регулювання відносин у сфері 

туризму, зокрема, зобов’язальних, ряд протиріч спеціальних нормативних актів, 

відсутність механізмів реалізації законодавства, яке забезпечує пріоритет 

туристичної діяльності, що неодноразово було заявлено державою. 
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1 

- Туризм як явище з’явився набагато раніше, ніж став сферою регулювання 

правом, тому визначення категоріального апарату сфери туризму у правовому регу-

люванні туристичних відносин є необхідною вихідною позицією для усвідомлення 

його сутності в праві і вірного використання у законодавстві. Переконання у важли-

вості такого пошуку поєднується із значними складностями, які пов’язані передусім 

з численними визначеннями окремих категорій сфери туризму і значною кількістю 

відповідних теоретичних концепцій. 

- Ряд авторів бачать відмінність туризму і подорожей, перш за все, в «органі-

зованості», детальній, в тому числі, законодавчій обумовленості першого, не уявля-

ють туризм поза межами туристичної діяльності спеціальних організацій – туристич-

них фірм, туристичних агенцій, туроператорів і турагентів, включають сюди весь ме-

ханізм державного регулювання туризму як галузі і як бізнесу, індустрії. З цим не 

можна погодитись, оскільки такий підхід протирічить загальновідомому поділу ту-

ризму на такі його види як організований і неорганізований туризм, в той же час ро-

зуміння туризму у широкому сенсі включає в себе будь – які види подорожей із пев-

ними уточненнями щодо їх ознак, але ні в одному із визначень туризму ми не зустрі-

чаємо згадки про туроператорів чи турагентів, або про будь – які формальності у ро-

зумінні цього явища. 

- В умовах відкритих кордонів (країн Шенгенської зони, наприклад), спосте-

рігається поширення і стрімкий розвиток неорганізованих (аматорських, самодіяль-

них) видів туризму, які тяжіють до незалежності від усталених форм організованого 

туризму, спираючись на самодіяльність, ініціативу, особисту автономію осіб, які ма-

ндрують. Специфіка неорганізованого (аматорського, самодіяльного) видів туризму 

повинна бути врахована на теоретичному рівні і закріплена на законодавчому рівні в 

окремому розділі Закону України «Про туризм». 

-  Поняття «сфера туризму» можна розуміти (з урахуванням визначення, на-

даного у Стратегії розвитку туризму та курортів на період до 2026 року), як таку, що 

поширюється як на сферу організованого туризму, який спирається переважно на 

спеціальне законодавство і професійні, формально визначені норми і правила, що 

особливо важливо у міжнародному туризмі; так і на сферу, що охоплює усі варіанти 
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неорганізованого (самодіяльного, аматорського тощо) туризму, який спирається на 

ініціативу, особисту автономію, самодіяльність туристів і не підпорядкований жорс-

тко більшості формальних вимог і правил.  

- Вважаємо можливим запропонувати наступне розуміння категорії «туризм» 

з урахуванням найважливіших його ознак, видів та особливостей: «Туризм – це бага-

тогранне суспільне явище, яке пов’язане із добровільною правомірною ініціативною 

тимчасовою зміною місця перебування людини, ритму і середовища життя, з виїздом 

з місця постійного проживання не менше, ніж на 24 години і не більше, ніж на рік, з 

метою здійснити подорож по своїй країні, або в іншу країну, яка в розумінні самої 

людини вносить суттєві зміни у її звичайне усталене життя, відповідає інтересам і 

завданням, які вона перед собою ставить, без здійснення оплачуваної діяльності в 

місці, куди виїжджає і звідки повертається до свого постійного місця проживання 

після завершення подорожі».  

- Розуміння туриста через поняття фізичної особи знайшло підтримку у ст.5 

вітчизняного Закону України «Про туризм», що відповідає його сутності, вказує на 

переважно цивільно – правову природу відносин у сфері туризму і дозволяє викорис-

товувати усі переваги цивільно-правової охорони та захисту відносин у сфері туриз-

му. 

- Пропонується переглянути розуміння туристичного продукту виключно як 

комплексу туристичних послуг (ст.1 Закону України «Про туризм»), оскільки за та-

кого підходу між категоріями «продукт» і «комплекс послуг» фактично ставиться 

знак рівняння, і категорія «продукт» розуміється через «комплекс послуг», що на-

вряд чи можна визнати логічним. Турпродукт пропонується розуміти як будь-яке по-

єднання практично усіх відомих об’єктів цивільних прав – передусім у зв’язку з ак-

туальністю і стрімкою тенденцією збільшення питомої ваги неорганізованих видів 

туризму у сучасному світі, що породжують правовідносини між їх учасниками з при-

воду речей, майна, інформації як окремих об’єктів, результатів інтелектуальної твор-

чої діяльності тощо, тобто ширше, ніж виключно послуги. 

- Товари і послуги, які формують «турпродукт» і реалізуються (надаються) в 

туристичній сфері можна поділити на групи, назвавши їх наступним чином: 1) осно-

вні (або характерні) – які реалізовуються (надаються) туристу для здійснення основ-
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них завдань туристичної діяльності з метою дотримання його законних прав та задо-

волення інтересів в отриманні якісного туристичного продукту (послуги проживан-

ня, харчування, транспортні послуги або надання будинку в оренду тощо); 2) супутні 

(або доповнюючі) – які реалізовуються разом і невіддільні від основних товарів і по-

слуг, які пропонуються і надаються туристу з метою найкращого і максимально пов-

ного дотримання його прав та задоволення інтересів в отриманні якісного туристич-

ного продукту (наприклад, зберігання речей туриста на період подорожі, продаж бі-

летів в музеї, на всі види розваг тощо); 3) додаткові (або факультативні) – які нада-

ються туристу на його прохання і вибір і які не пов’язані безпосередньо з туристич-

ним продуктом, але задовольняють додаткові інтереси туриста у комфорті, зручності, 

естетичних уподобаннях тощо (наприклад, додатковий прийом їжі, особливе умеб-

лювання і оздоблення кімнати, можливість проживання в готелі зі своєю домашньою 

тваринкою тощо). 

- Пропонується поділяти історію розвитку туризму за підставою найбільш іс-

тотних змін в історичному контексті у поєднанні із найбільш значущими подіями, які 

призвели до появи і змін у правовому розумінні мандрівок, подорожей, а потім і ту-

ризму як явища, на п’ять етапів, зокрема, з урахуванням найбільш істотних змін як 

в історичному контексті, так і в правовому. 

- П’ятий етап, сучасний, у розвитку туризму розпочався у перші роки ХХІ 

століття з декількох глобальних криз світового і регіонального масштабів, а також із 

остаточним настанням епохи інформаційного суспільства. Нині зміни відбуваються у 

декількох напрямках, що докорінно змінює в черговий раз розуміння туризму як 

явища і як сфери регулювання правом: 1) ідеї нового, так званого «космічного тури-

зму» в останні роки набувають реалістичне обґрунтування; 2) інтенсивно додаються 

невідомі або маловідомі напрямки туризму в різні країни, міста і місцевості, які ра-

ніше не охоплювалися туроператорами і самими туристами, зокрема, у країни по-

страдянські, з важкими умовами клімату, небезпечні у різному сенсі тощо; а також 

так званий «онлайн-туризм» і туризм за прямими домовленостями між його учасни-

ками; 3) швидкими темпами зростає інформованість самих туристів і організацій, які 

працюють у сфері туризму, цьому сприяють мереживні технології, розвиток інфор-

маційних систем із віртуальними туристичними сервісами і можливістю значно зме-
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ншувати вартість подорожей завдяки прямим контактам з готелями, транспортними 

організаціями, поінформованості і порівнянню пропозицій вартості номерів у готе-

лях, альтернативного проживання, транспорту і трансферу; г) зростає попит у само-

стійному формуванні туристичного продукту в цілому, без участі турфірм і питома 

вага неорганізованого туризму (50 - 80 % усіх подорожей); 4) з’явилися нові загрози 

для безпеки туристів – теракти і порушення прав туристів зростає не лише у тради-

ційно проблемних країнах, але і у високо розвинутих, на давно і широко відомих ку-

рортах, що потребує посилення, в тому числі, і правових заходів безпеки туристів; 5) 

розвиток науки і техніки у сфері транспорту, інформатизації, фінансів, процеси вір-

туалізації дійсності і дематеріалізації грошей, в тому числі поява так званих крипто-

валют, правову природу і ставлення до яких ще до кінця не визначено, внесли зміни 

у більшість традиційних туристичних товарів і послуг, кардинально і з неймовірною 

швидкістю змінюють усі сфери життя людства, і однією із перших – туристичну; 6) 

правове регулювання у сфері туризму на нинішньому все частіше охоплює відносини 

у сфері як організованого, так і нетрадиційного, неорганізованого видів туризму з 

урахуванням їх специфіки тощо. 

- За характером організації туризм можна поділяти на: організований (плано-

вий) і неорганізований (самодіяльний, аматорський тощо). Такий поділ надзвичайно 

важливий, оскільки охоплює найбільш повно всю сферу туризму, має вплив на особ-

ливості і види зобов’язальних відносин, зокрема договірних, які можуть використо-

вуватись для врегулювання обох видів. Тому дослідження проблем зобов’язань у 

сфері туризму можна вести у двох напрямах – коли йдеться про організований і не-

організований туризм, приділяючи особливу увагу останньому у зв’язку з його недо-

статнім висвітленням у літературі, особливо у порівнянні із організованим туризмом. 

- Головними ознаками неорганізованого (самодіяльного, аматорського, ква-

ліфікаційного, суспільного та ін..) є наступні: здійснення завдяки ініціативі, активної 

участі і усвідомленої автономії волі у прийнятті важливих рішень щодо подорожі 

самим туристом; можливість існування поза покладанням зобов’язань на інших осіб, 

або у вигляді зустрічної ініціативи для користі і для задоволення; встановлення дові-

рчих відносин між його учасниками; можливість скористатися практично усіма това-

рами і послугами, які отримує організований (плановий) турист; користування усіма 
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перевагами нових інформаційних технологій, туристичних сайтів, нових швидкісних 

видів транспорту і довірчими відносинами із іншими гостинними учасниками; знач-

на поширеність в усі часи розвитку людства, все більша поширеність на сучасному 

етапі, прогнозована пріоритетність у подальшому. 

- В літературі і засобах масової інформації різних країн активно обговорю-

ються, або вже присутні в якійсь із форм такі званий «суїцидальний туризм», а також 

«евтаназійний туризм», пов’язані із проблемами суїциду та евтаназії. Втім, навряд 

чи доречно називати прагнення завдати собі суїцид, або бути підданим евтаназії - 

«туризмом», тому пропонується не використовувати у теорії і законодавстві поняття 

«суїцидальний туризм» і «евтаназійний туризм» як такі, що не відповідають змісту 

поняття «туризм». 

- Туризм на сучасному етапі характеризується через концепцію сталого роз-

витку, що означає задоволення усіх потреб туриста з визнанням аналогічних потреб у 

прийдешніх поколінь, які мають бути так само задоволені.  

- Національне законодавство, яке регулює відносини у сфері туризму, умов-

но можна поділити на дві групи, взявши за основу їх значення для розвитку сфери 

туризму і враховуючи головну мету і завдання цього дисертаційного дослідження. 

До першої групи за таких підходів входять нормативно-правові акти загального зна-

чення, зокрема: Конституція України ( статті 3, 13, 16, 34, 40, 49, 50 та ряд інших); 

Цивільний кодекс України як найважливіший у сфері приватно – правового регулю-

вання відносин у сфері туризму, зокрема, зобов’язальних, інші кодекси і закони Ук-

раїни, постанови КМУ тощо До другої групи за вказаною вище підставою входять 

спеціальні нормативно-правові акти, в тому числі і підзаконні, які регулюють безпо-

середньо відносини у сфері туризму, наприклад: Закон України "Про туризм" від 

15.09. 1995 р. № 324/95-ВР. 

- ЦК України є основним законом ринкової економіки і регламентує питання 

цивільних правовідносин у сфері туризму. Низка важливих питань регулюється та-

кож іншими кодифікованими нормативними актами, а також іншими законами. 

- Пропонується доповнити перелік прав суб’єктів туристичної діяльності, які 

закріплені у ч.1 ст. 24 Закону правомочністю створювати, а не тільки виробляти і ре-

алізовувати туристичні товари і послуги і врахувати наступне: оскільки туристичний 
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продукт може мати ознаки новизни і/або оригінальності та інші ознаки, які дозволя-

ють віднести його, або його складові до результатів творчої діяльності і надати охо-

рону як об’єкту авторського права. 

- Система законодавства про туризм повинна формуватися як «відкрита» си-

стема, мати як ознаки системності, так і ієрархічності, враховувати особливості усіх 

видів туризму, специфіку учасників відносин, особливості розуміння туристичного 

продукту і, найголовніше – тенденції, що характеризують сучасний туризм – як ор-

ганізований, що має значні теоретичні і практичні наробки, так і неорганізований, що 

спирається на довірчі відносини, переваги інформаційних технологій (блокчейн, еле-

ктронні розрахунки, штучний інтелект тощо) і поширення інформації, на значний 

спектр зобов’язальних відносин. 

- Аналіз змісту міжнародних актів та нормативно-правових актів України, які 

регулюють відносини у сфері туризму, дозволяє зробити висновки про певні особли-

вості правового регулювання відносин у сфері туризму на сучасному етапі: відсут-

ність достатньої системності у врегулюванні правового режиму матеріальної основи 

туризму; відсутність спеціальних законів, які б регламентували окремі види діяльно-

сті у сфері туризму; неповнота правового регулювання відносин у сфері туризму, зо-

крема, зобов’язальних, ряд протиріч спеціальних нормативних актів, відсутність ме-

ханізмів реалізації законодавства, яке забезпечує пріоритет туристичної діяльності, 

що неодноразово було заявлено державою. 
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РОЗДІЛ 2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗОБОВ’ЯЗАНЬ У СФЕРІ 

ТУРИЗМУ 

2.1 Поняття, ознаки та юридична природа зобов`язань у сфері туризму 

Зобов’язальне право, як відомо, охоплює сукупність цивільно-правових норм, 

які регулюють майнові відносини, що складаються у зв’язку з передачею майна, 

наданням послуг, виконанням робіт, заподіянням шкоди або безпідставним 

придбанням майна, при цьому форми зобов’язань набувають і нормальні відносини 

між суб’єктами цивільного права, які пов’язані з реалізацією продукції, виконанням 

робіт, наданням послуг та ін.., а також відносини, що виникають внаслідок 

«ненормальних», недозволених дій (наприклад, заподіяння шкоди, безпідставне 

придбання або збереження майна), причому Н.С. Кузнєцова звертає увагу на те, що 

при характеристиці поняття «зобов’язання» передусім слід відзначити, що 

зобов’язання – це цивільні правовідносини [182, с.7]. 

У житті сучасної людини зобов’язання відіграють далеко не останню роль, в 

тому числі – у сфері туризму. Туризм як один із найбільш привабливих способів 

набуття нових знань і вражень слугує створенню надійних соціальних зв’язків між 

людьми, народами і країнами. Завдяки обміну інформацією, інтелектуальними 

напрацюваннями, товарами та послугами у туристичній сфері удосконалюються 

процеси всебічного розвитку не лише окремих людей, але і цілих народів. Надаючи 

або отримуючи туристичні послуги, туристичні товари у користування, інформацію 

про туристичний продукт тощо особа стає учасником зобов’язальних відносин у 

сфері туризму. 

В останні роки туризм став не лише популярним, але і звичним видом 

відпочинку для сучасної людини, який все частіше поєднується з бажанням 

ознайомитися з історією і природними багатствами різних куточків землі, приємним 

способом навчання, знайомством з новими культурами, спортивним інтересом і 

якісним спілкуванням. Займаючись такого роду діяльністю, людина стає учасником 

туристичних відносини, які, з точки зору теорії цивільного права, зазвичай 

розглядаються як відносини зобов'язального характеру, що виникають між 

конкретно визначеними учасниками з приводу набуття, використання або передачі 



 

 

114  

прав на туристичний продукт. Отже, для вітчизняної приватно-правової науки 

характерним є вивчення відносин у сфері туризму саме як зобов'язальних. 

Проблемам зобов’язань у сфері туризму у їх комплексі в літературі практично 

не приділялося уваги, в той час як договірні відносини у сфері туризму і туристичної 

діяльності неодноразово ставали темою дослідження вітчизняних авторів. Серед них, 

зокрема, ми вже згадували роботи М.М. Гудими, яка аналізувала стан захисту прав 

споживачів за договором про надання туристичних послуг [35], О.Ю. Серьогіна, 

праця якого присвячена проблемам правового регулювання міжнародних 

туристичних відносин [52, с.21], Р.І. Яворського, дисертаційне дослідження якого 

звернене безпосередньо до договору про надання туристичних послуг [183] та ряду 

інших. Ґрунтовна праця Н.В. Федорченко, присвячена комплексному аналізу послуг, 

стала важливим джерелом для низки подальших наукових публікацій, в тому числі в 

розрізі питань, пов’язаних із договірними зобов’язаннями у сфері туристичних 

послуг. В свою чергу, оскільки категорія зобов’язань виступає однією із основних у 

системі усіх цивільно-правових понять та категорій і є тим засобом, за допомогою 

якого опосередковується торгівельний обіг, дослідження зобов’язань ніколи не 

втрачали своєї актуальності. На часі вони нині і у сфері туризму, оскільки, як ми 

зазначали, спеціальних наукових досліджень, присвячених саме аналізу зобов’язань 

у сфері туризму в Україні практично не проводилось. Отже, в цьому розділі 

дисертаційного дослідження ми будемо прагнути передусім сформувати власні 

висновки щодо поняття і специфіки, генези розвитку і юридичної природи 

зобов’язань у сфері організованого і неорганізованого туризму, які спрямовані на 

реалізацію туристичного продукту. 

Слід особливо наголосити на тому, що цивільні правовідносини, в тому числі 

зобов'язальні, у сфері, що цікавить, виявляються на практиці надзвичайно 

неоднорідними за своїм змістом, особливо враховуючи неоднорідність самого 

туристичного продукту у сучасних реаліях інформаційного суспільства, а також 

появу самодіяльних, самодостатніх і навіть повністю самостійних видів туризму, а 

також специфічний суб’єктний склад і конструкцію зобов’язань у сфері 

організованого туризму за участю туроператорів, турагентів і виконавців, а також 

представників та інших осіб, яких обирає турист, укладаючи договори у сфері 
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неорганізованого туризму. Тому звернення до доктрини цивільного права у питаннях 

поняття, генези розвитку, правової природи зобов'язань у сфері туризму набуло 

важливості і своєчасності на нинішньому етапі розвитку туризму, який розпочався, 

як ми визначили у підрозділі 1.2 цієї дисертації, у ХХІ столітті в результаті 

поширення досягнень інформаційних технологій та інших значущих змін у житті 

суспільства. Втім, у даному підрозділі ми передусім ведемо мову про загальне 

поняття зобов’язань у сфері туризму та їх ознаки. 

У вітчизняній цивілістиці особливостями зобов’язань називають, по-перше, те, 

що зобов’язання опосередковують процес переміщення майна або інших 

матеріальних результатів, які також мають майновий характер (ця ознака, як 

вважається, дає можливість відмежувати зобов’язання від особистих немайнових 

відносин, але це не виявляє специфіки зобов’язань щодо інших цивільно-правових 

майнових прав і викликає дискусії серед сучасних цивілістів – В.О. Кохановський); 

по-друге, оскільки зобов’язання опосередковують процес руху майна, яке може бути 

передане виключно конкретно-визначеним, а не будь-яким третім особам, ці 

правовідносини завжди встановлюються з конкретним суб’єктом, а відтак – мають 

відносний характер і цим відрізняються від абсолютних майнових правовідносин, 

причому ця відмінність спирається тільки на суб’єктний склад, не охоплюючи 

особливостей як змісту, так і об’єкта цих правовідносин; по-третє, у зобов’язаннях, 

які опосередковують рух майна, боржники покликані до відповідних активних 

(позитивних) дій; досить рідко на учасника зобов’язання покладається виконання 

пасивної функції, вона ніколи не вичерпує юридичного об’єкта зобов’язання і 

виступає зазвичай як результат чи доповнення до позитивних дій суб’єктів; в цьому 

особливість зобов’язань з точки зору юридичного об’єкта; по-четверте, вирішальне 

значення для юридичного змісту зобов’язань набуває надана управомоченому 

суб’єкту можливість вимагати певної поведінки від зобов’язаної особи; тому 

суб’єктивне право тут має назву права вимоги, а обов’язок – боргу; управомочена 

особа називається кредитором, а зобов’язана-боржником [184].  

Унікальність зобов’язальних договірних туристичних відносин, якщо 

врахувати думку спеціалістів міжнародного приватного права, полягає передусім в 

тому, що туристичні послуги, які опосередковують ці відносини «поділяються на два 
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різних за своєю юридичною природою, види самих послуг: послуги, які 

опосередковуються річчю і власне послуги (як безтілесні, не уречевлені товари). 

Перший вид послуг опосередковуються річчю, споживчими товарами, а надання 

таких послуг не відрізняється від торгівлі уречевленими (тілесними) речами, 

товарами за своїм юридичним змістом, а тому і не потребує спеціального правового 

регулювання [52, с.7]. Якщо вести мову про договірні зобов’язання у сфері 

організованого туризму, з цим можна погодитись, між тим, туристичний продукт у 

сфері неорганізованого туризму, як ми зазначали у підрозділі 1.1 цієї дисертації-це 

не лише послуги, але і інші його складові - речі, майно, інформація, результати 

інтелектуальної творчої діяльності тощо, а тому загалом предмет регулювання 

відносин у сфері туризму (організованого і неорганізованого в сукупності), можна 

розглядати на сьогодні ширше, ніж виключно послуги, і за умови максимально 

широкого розуміння категорії «сфера туризму», як це пропонується у тому ж 

підрозділі 1.1 цієї роботи. Що стосується другого виду послуг, які згадувались вище, 

то автори відносять до них власне послуги, «корисна дія яких спрямована або 

безпосередньо на людину або на оточуючі її умови в широкому їх розумінні, вони не 

пов’язані безпосередньо з матеріальними продуктами, а їх виробництво невіддільне 

від споживання, оскільки момент їх створення співпадає з моментом споживання» 

[52, с.8], з чим ми в цілому погоджуємось, якщо йдеться саме про послуги. Виходячи 

із вищезазначеного, можна вивести і одну із основних проблем правової 

регламентації договірних зобов’язальних відносин у цілісній сфері туризму-

організованого і неорганізованого: складність правового регулювання надання та 

продажу одночасно двох різних за юридичним змістом видів туристичних послуг, а 

також різних видів інших товарів (речей, майна, інформації, результатів 

інтелектуальної творчої діяльності тощо). 

Якщо звернутися до правового регулювання зобов’язальних договірних 

відносин, пов’язаних із наданням туристичних послуг, то воно передусім полягає у 

впливі права на суспільні відносини, які виникають при їх наданні, за допомогою 

спеціальної системи юридичних засобів. Навіть найбільш досліджені на сьогодні 

суспільні відносини у цій сфері, які складаються з приводу надання туристичних 

послуг, є досить різними і охоплюють різні сторони діяльності тих же туристичних 
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організацій. Традиційно в них приймають участь фізичні особи (туристи), юридичні 

особи (туристичні організації, інші організації туристичного бізнесу та індустрії-

безпосередні «надавачі» туристичних послуг: перевізники, засоби розміщення, 

підприємства харчування тощо), а також держава в особі своїх органів. 

Слід враховувати для повноти подальшого аналізу, що формування і надання 

туристичних послуг у сфері організованого туризму в ряді випадків розглядається 

авторами як вид підприємницької діяльності, різновид економічної діяльності [185, 

186]. Спеціалісти виділяють декілька груп правовідносин, які підлягають державно-

правовому впливу [187, 188]. Перша група правовідносин, на їх думку, пов’язана з 

публічною організацією діяльності юридичних осіб і індивідуальних підприємців у 

сфері туризму і включає відносини з приводу: введення різних правил здійснення 

різних видів діяльності; встановлення порядку діяльності органів публічної влади, 

які здійснюють державне регулювання туризму; здійснення державної реєстрації, 

акредитації, сертифікації послуг підприємств індустрії туризму, класифікації 

туристичних організацій, готелів тощо; ведення реєстрів туристичних організацій і 

працівників туристичних професій; правового режиму використання туристичних 

ресурсів; регламентації туристичних формальностей і безпеки туризму; міжнародно-

правового співробітництва держави у сфері туризму тощо; до другої групи 

пропонується відносити економічні, майнові правовідносини між суб’єктами 

туристичної індустрії, які виникають з приводу надання туристичних послуг [188]. 

Зрозуміло, що в цій роботі нас цікавить у наведеному контексті передусім друга 

група правовідносин. 

Виходячи із змісту статей 2 і 3 ЦК України, загальні положення і засади 

цивільного законодавства поширюються на відносини за участю: 1) фізичних осіб 

між собою; 2) фізичних і юридичних осіб; 3) юридичних осіб між собою та ін. 

Названі відносини є цивільно-правовими і регулюються відповідно нормами 

цивільного права. Так само приватноправовими є відносини між фізичними особами 

– туристами та іншими фізичними та юридичними особами, але і правове положення 

туристичних організацій, цивільно-правові договори, які укладаються туристичними 

організаціями з туристами, а також між собою; договори страхування, 
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відповідальність туристичних організацій, недоговірні зобов'язання, які виникають, 

наприклад, в результаті спричинення шкоди життю і здоров’ю туриста та ряд інших. 

На думку ряду науковців, юридична природа правовідносин, які виникають в 

процесі виробництва і надання туристичних послуг, визначає характер їх правового 

регулювання [189, с.176]. При цьому слід враховувати, що загалом правове 

регулювання відносин у сфері туризму носить комплексний характер і поєднує в собі 

як публічно-правові, так і приватно-правові способи регулювання, із значним 

привалюванням останніх, враховуючи, в тому числі, зростаючу популярність 

неорганізованого (самостійного, самодіяльного, аматорського тощо) туризму. 

В літературі підкреслюється, що до складу законодавства, яке регулює 

туристичні відносини і їх важливу складову – зобов’язальні відносини, належать як 

норми цивільного права і міжнародного приватного права, так і норми 

адміністративного права, фінансового права, митного законодавства та ряд інших 

[131, 190, 191, с.123-136], у чому ми переконалися аналізуючи джерела правового 

регулювання відносин у сфері туризму у підрозділі 1.4 цієї дисертації. Зазначимо 

лише, що питання оптимального використання державного і договірного 

регулювання завжди було і залишається одним із ключових у цілісному і 

ефективному правовому регулюванні відносин у сфері туризму. В свою чергу, 

співвідношення публічно-правових і приватноправових начал у правовому 

регулюванні зобов’язальних відносин у сфері туризму – це питання форми, методів 

та засобів їх регулювання. При цьому слід підтримати позицію авторів, які 

висловлюють переконання, що у правовому регулюванні туристичних відносин (як і 

будь-яких інших суспільних відносин – В.О. Кохановський) відбувається своєрідне 

взаємопроникнення приватних і публічних начал, оскільки, як вже зазначалось, 

відносини, які виникають у сфері туризму, мають як публічно-правову, так і 

приватноправову природу [192, с.149-151; 193, с.135-153]. Неодноразово відмічалося 

науковцями, що у сфері туризму, як і в будь-якій іншій сфері життєдіяльності 

суспільства, межа між публічним і приватним правом не залишається незмінною, а 

змінюється виходячи із ролі, яку держава відводить ролі туризму на тому чи іншому 

часовому етапі [135]. Отже, ступінь співвідношення приватноправового і публічно–

правового регулювання відносин у названій сфері значною мірою буде залежати у 
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подальшому від економічної і правової політики держави у той чи інший період 

розвитку, а також від провідної ролі ініціативи і самодіяльності фізичних осіб – 

туристів, яка набирає все більше обертів, або навпаки - наданні ними переваг для 

державної опіки і опіки юридичних осіб, які професійно працюють у галузі туризму 

на внутрішньому і міжнародному рівні. 

На нашу думку, основою сучасного правового регулювання туристичних 

відносин в цілому і відповідних зобов’язальних туристичних відносин зокрема, є 

норми цивільного права, оскільки саме вони опосередковують відносини товарно-

грошового обігу у цьому виді відносин. Цивільно-правове регулювання відносин, 

учасниками яких є самі туристи, туристичні організації (туроператори, турагенти), а 

також готелі, перевізники тощо, має певну специфіку, яка обумовлена тим, що 

туризм є також і частиною соціальної сфери, оскільки створює умови для зміни видів 

діяльності і відпочинку, сприяє збереженню здоров’я населення, формує 

загальноосвітній і культурний рівень нації тощо. Саме цивільно-правові норми 

туристичного законодавства здатні більш ефективно забезпечити права учасників 

туристичних відносин, розвиток товарно-грошових відносин між ними, свободу 

пересування, а також їх соціальну захищеність, самостійність і автономію волі. 

Слід прийняти до уваги думку авторів, які вважають, що інтеграція України у 

міжнародне співтовариство породила необхідність створення і ефективної реалізації 

не лише приватно-правових, але і публічно-правових механізмів забезпечення 

туристичної діяльності [83; 194], втім правова модель ринку надання турпродукту в 

широкому розумінні і туристичних послуг у вузькому, має переважно договірну 

природу, правовідносини виникають у зв’язку із створенням (виробництвом) і 

подальшим формуванням, просуванням, реалізацією і споживанням самими 

туристами та іншими учасниками відносин у сфері туризму туристичного продукту, 

тому їх природа є передусім приватноправова. 

Як одна із основних категорій приватного права, зобов'язання посідає своє 

окреме місце у системі цивільних правовідносин. Доречним з огляду на це і з метою 

пошуку найбільш прийнятного розуміння зобов’язань у сфері туризму, буде 

провести аналіз визначень поняття зобов'язання, яке міститься у літературних 

джерелах різних періодів розвитку правової науки. Так, В.І. Синайський ще у ХІХ 
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столітті звертав увагу на те, що термін «зобов’язання» має кілька значень. Ним 

позначається право кредитора, обов’язок боржника, акт укладення зобов’язання і 

власне правовідношення [195]. Переважна більшість науковців розглядає 

зобов'язання як особливий вид цивільних правовідносин. Найбільш чітко цю позицію 

висловив О.С. Іоффе, в роботах якого зобов’язання - це закріплені цивільним 

законом суспільні відносини з приводу переміщення майна або інших результатів 

праці, у силу яких одна особа (кредитор) має право вимагати від іншої особи 

(боржника) вчинення певних дій та обумовленого утримання від вчинення 

визначених інших дій [196]. Як приватну норму поведінки боржника в інтересах 

кредитора, як певний особливий борг характеризував його Й.О. Покровський [197]. В 

зарубіжній літературі кінця ХХ століття зобов’язання визначалися як «відносне 

правовідношення, яке опосередковує товарне переміщення матеріальних благ, в 

якому одна особа (боржник) на вимогу іншої особи (кредитора) зобов’язана вчинити 

дії щодо надання їй визначених матеріальних благ» (М.Д. Єгоров) [198]; як 

«цивільне правовідношення, в силу якого одна особа (або декілька осіб) має право 

вимагати від іншої особи (або від декількох інших осіб) вчинення визначеної дії або 

утримання від вчинення будь-якої дії» (М.М. Агарков) [199]. Слід підтримати думку 

сучасних українських вчених, які вважають, що останнє визначення найбільш повно 

розкриває зміст поняття «зобов’язання» [200]. 

Як одне із основних понять приватного права, категорія зобов’язання, як ми 

переконались вище, трактується неоднозначно – як в літературі, так і в нормах 

законодавства. Втім, найпоширенішим підходом залишається розуміння 

зобов’язання як виду цивільних правовідносин: «зобов’язання – це цивільне 

правовідношення, в силу якого одна особа (або декілька осіб) має право вимагати від 

іншої особи (або від декількох інших осіб) вчинення визначеної дії або утримання 

від вчинення будь-якої дії» [199]; «зобов’язання-це відносне правовідношення, що 

опосередковує товарне переміщення матеріальних благ, в якому одна особа 

(боржник) на вимогу іншої особи (кредитора) зобов’язана вчинити дії щодо надання 

їй визначених матеріальних благ» [198, с.484]; «зобов’язання – це закріплені 

цивільним законом суспільні відносини з приводу переміщення майна або інших 

результатів праці, у силу яких одна особа (кредитор) має право вимагати від іншої 
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особи (боржника) вчинення певних дій та обумовленого утримання від вчинення 

визначених інших дій» [196, с.54]. 

Для порівняння законодавчих визначень категорії «зобов’язання», звернемося 

до норм цивільних кодексів ряду країн. Аналіз ст.268 ЦК Республіки Казахстан 

[201], ст.288 ЦК Республіки Білорусь [202], ч.1 ст.307 ЦК РФ [203], дозволяє зробити 

висновок про схожість позицій законодавця у розумінні зазначеного поняття. 

Зокрема, вказується на те, що в силу зобов’язання одна особа (боржник) зобов’язана 

вчинити на користь іншої особи (кредитора) певну дію, наприклад: передати майно, 

виконати роботу, сплатити гроші тощо, або утриматися від певної дії, а кредитор має 

право вимагати від боржника виконання його обов’язку [204]. У Казахстані це 

визначення лише дещо розширюється завдяки більш глибокого розуміння обов’язку 

кредитора. Так, «у силу зобов’язання одна особа (боржник) зобов’язана вчинити на 

користь іншої особи (кредитора) певну дію, як, наприклад: передати майно, виконати 

роботу, сплатити гроші тощо, або утриматися від певної дії, а кредитор має право 

вимагати від боржника виконання його обов’язку. Кредитор зобов’язаний прийняти 

від боржника виконання» [201]. 

У туристичній сфері важливо вирізняти зобов’язання у розумінні 

правовідносин, обов’язку чи боргу і документів, в яких цей обов’язок зафіксований 

(наприклад, туристична путівка тощо) так, як це прийнято в теорії права [195, с.293; 

205, с.319] Зазначимо принагідно, що Й.О. Покровський не лише констатує, але і 

доводить у своїй видатній праці «Основные проблемы гражданского права», що 

«поняття зобов’язання пройшло в історії довгу і складну еволюцію, і в нинішній час 

воно далеко не те, чим воно було на початку свого існування, у ранніх сутінках 

цивільного побуту» [197, с.236]. Відлуння цих давніх часів чутно навіть сьогодні, у 

різних інтерпретаціях зобов’язання. Відповідно до положень ст.509 ЦК України, 

зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана 

вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати 

роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а 

кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку [206]. Для 

порівняння зазначимо, що у законодавстві ряду інших країн також говориться про 

зобов’язання як правовідношення, але з одним важливим уточненням: «Кредитор 
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зобов’язаний прийняти від боржника виконання» [201]. На нашу думку, доречно 

передбачити таку норму і в ч. 1 ст.509 ЦК України, оскільки ми підтримуємо 

позицію цивілістів, які вважають, що «основний обов’язок зобов’язального 

правовідношення випливає з того, що з економічної точки зору зобов’язання 

опосередковує переміщення майнових результатів праці (переміщення із сфери 

виробництва у сферу обміну, а через нього – у сферу споживання)» [205, с.319]. 

Законодавче визначення висвітлює ряд важливих моментів: по-перше, визначає 

сторони зобов’язання – кредитор і боржник; його об’єкт – цивільно-правовий 

обов’язок боржника перед кредитором і вимога кредитора, спрямована до боржника 

(але і обов’язок прийняти від боржника виконання); зміст зобов’язання – активна або 

пасивна поведінка боржника. «Зобов’язання, таким чином, створює у певному сенсі 

певну зв’язаність волі боржника, певний – передусім психічний – примус для нього, і 

з цієї точки зору будь-яке зобов’язання може бути охарактеризоване як приватна 

норма поведінки для боржника в інтересі кредитора…», - вірно підмічає 

Й.О. Покровський [197, с.236]. 

Аналіз легального вітчизняного визначення, поданого у ч.1 ст.509 ЦК України, 

дозволяє зазначити, що воно характеризує зобов’язання, перш за все, через його 

сторони – кредитор і боржник; через особливості об’єкта, а саме цивільно-правовий 

обов’язок боржника перед кредитором і вимогу кредитора до боржника. При цьому 

як активна поведінка боржника, тобто здійснення певної дії, так і пасивна – 

утримання від дії, може бути змістом зобов’язання. 

У коментарях до ЦК України науковці звертають увагу на ряд властивих 

зобов’язанню рис як різновиду цивільних правовідносин: їх динамічність (вони 

опосередковують переміщення матеріальних цінностей між суб’єктами цивільного 

права); є переважно майновими відносинами (особисті немайнові права особи 

традиційно називають невідчужуваними, такими, що не переміщуються); мають 

завжди чітко визначений суб’єктний склад (боржник і кредитор). Останнє 

пояснюється тим, що навіть у зобов’язаннях із порушень абсолютних прав 

(наприклад, із завдання шкоди), відразу після настання підстави виникнення 

зобов’язання, його суб’єктний склад буде визначений [207]. 
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Наведені вище доктринальні і легальні визначення поняття «зобов’язання» 

дозволяють зробити висновок про переважно аналогічні підходи до цього питання. 

Так, панівним ще з часів досліджень, проведених радянськими цивілістами, 

залишається розуміння цієї категорії з точки зору різновиду цивільного 

правовідношення з визначеним суб’єктним складом сторін. У межах цього 

правовідношення праву одного суб’єкта вимагати відповідної поведінки – вчинення 

дій, або утримання від їх вчинення, протистоїть обов’язок іншої конкретної сторони. 

Крім того, такі правовідносини мають майновий характер і виникають між 

конкретними, чітко визначеними сторонами, опосередковуючи сферу динаміки 

цивільного обороту. Така позиція обґрунтовувалася свого часу ще О.С. Іоффе [196].  

Отже, для того, щоб сформувати визначення категорії «зобов’язання у сфері 

туризму», слід врахувати і загальні, або родові ознаки, що притаманні будь-яким 

видам цивільно-правових зобов’язань, так і специфічні риси, які характеризують 

особливості названих видів цивільних правовідносин у сфері організованого і 

неорганізованого туризму, між туроператорами і туристами, турагентами і 

туристами, туроператорами і виконавцями тощо, між туристами і виконавцями тощо. 

Зобов’язання у сфері організованого туризму може бути визначене у самому 

загальному вигляді як правовідношення, в якому одна сторона (кредитор, яким є 

турист) має право вимагати від іншої сторони (боржника, яким є туроператор) 

вчинення певних дій – зокрема, надання якісного туристичного продукту (у вигляді 

туристичних послуг), або утримання від певних дій, а боржник зобов’язаний вчинити 

на користь кредитора відповідну дію чи дії з метою створення (формування) і 

надання якісного туристичного продукту. Кредитор зобов’язаний при цьому 

оплатити сформований туроператором турпродукт. Зобов’язання у сфері 

неорганізованого туризму може бути визначене у самому загальному вигляді як 

правовідношення, в якому одна сторона (кредитор) має право вимагати від іншої 

сторони (боржника) вчинення певної дії чи дій, а саме – передання речей, майна, 

виконання робіт, надання послуг, інформації, результатів інтелектуальної творчої 

діяльності і/або прав на них тощо, або утримання від певних дій, а боржник 

зобов’язаний вчинити на користь кредитора відповідну дію чи дії з метою 

формування якісного туристичного продукту. 
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Вже на даному етапі нашого дослідження звернемо увагу на те, що найбільш 

поширені не договірні (позадоговірні) – це деліктні правовідносини, які спрямовані 

на відшкодування заподіяної шкоди чи компенсацію моральної шкоди, викликані 

порушенням прав суб’єкта туристичних відносин, також відносяться до зобов’язань 

у сфері туризму. Їх предметом є дії боржника по відшкодуванню заподіяної шкоди 

чи компенсації моральної шкоди. Отже, зобов’язання у сфері туризму виникають 

передусім із договорів і із деліктів, про що буде мова нижче. 

У цій роботі ми, перш за все, ведемо мову про зобов’язання як 

правовідношення, як це передбачено у ст.509 ЦК України. Виходячи із зазначеного, 

нами, у першу чергу, аналізуються як саме поняття, так і специфіка зобов'язальних 

правовідносин у сфері туризму, які набувають все більш важливого значення у житті 

сучасної людини і спрямовані на виконання конкретних дій конкретно визначеними 

сторонами зобов’язальних правовідносин. 

Як з’ясувалося в ході аналізу реальних життєвих прикладів, суб'єкти таких 

правовідносин у випадку, коли йдеться про неорганізований (самодіяльний, 

аматорський) туризм, домовляються між собою (здебільшого з використанням 

сучасних інформаційних засобів зв'язку) про «обмін» будинками, про короткочасну 

оренду житла, інформаційні, екскурсійні послуги, послуги перевезення, купують 

сувенірну продукцію, продукти харчування, будинки на колесах і палатки для 

проживання у будь-якому місці, яке сподобалось і придатне (спеціально 

пристосовано для такого тимчасового проживання), звертаються за допомогою з усіх 

питань, що виникають, на сайти інших осіб, в тому числі, і все частіше поза 

усталеною системою туристичної галузі, не звертаючись до туристичних компаній, 

турагенств і туристичних агентів. Не враховувати таких тенденцій і навіть досить 

поширеної за останні роки практики було б недалекоглядно. 

Частина відносин у сфері туризму виникає у зв'язку з реалізацією туристом 

своїх абсолютних цивільних прав – права власності (на туристичні карти, продукти 

харчування, туристичне знаряддя, сувенірну продукцію, придатний для 

використання для проживання транспорт, палатки), комплексу інформаційних прав 

(з набуття, ознайомлення і використання туристичної інформації, зокрема, права на 

інформацію як особистого немайнового блага, права на інформаційну послугу тощо), 
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і комплексу особистих немайнових прав (особливо прав: на життя, охорону здоров'я, 

результати інтелектуальної творчої діяльності, на особисті папери, на об'єднання 

тощо). В названих абсолютних туристичних відносинах праву однієї особи на об'єкт 

цивільних прав протистоїть обов'язок всіх інших членів суспільства не порушувати 

права суб'єкта у сфері туризму. 

Як приклад, зазначимо, що такі відносини виникають, зокрема, при реалізації 

особою – туристом свого права на безпечне для життя і здоров'я довкілля під час 

подорожі, реалізації своїх авторських прав при підготовці подорожніх записок, опису 

вражень від походів у путівниках, використанні призначеної для туристів інформації, 

її обробці, збереженні тощо, а також при реалізації своїх прав власності на набуту 

сувенірну продукцію, транспортні засоби, якими турист пересувається і в яких 

тимчасово проживає, на придбані продукти харчування і туристичне приладдя. В 

описаних відносинах лише управомочений суб'єкт має можливість вимагати захисту 

своїх абсолютних прав власності, авторських, інформаційних тощо від будь-якої 

особи, яка їх порушує. В «класичних» туристичних відносинах за участю турфірм, 

турагентів тощо абсолютні відносини також присутні, наприклад, коли йдеться про 

право власності суб'єктів цих відносин на ті чи інші об'єкти (об'єкти розміщення і 

транспортування, багаж, транспортні білети, путівки тощо), особисті немайнові і 

інформаційні права (на об'єкти особистих немайнових і інформаційних прав), права 

інтелектуальної власності (на рекламну продукцію, вивіски, путівники, географічні 

карти і схеми, авторські маршрути, описи екскурсійних маршрутів тощо). 

Отже, звертає на себе увагу значна неоднорідність правовідносин у сфері 

туризму. Тут присутні, перш за все, абсолютні «туристичні» правовідносини, які 

характеризуються тим, що правам однієї особи на відпочинок, оздоровлення, 

інформацію протистоїть невизначене коло осіб – всіх інших членів суспільства на 

недоторканність, повагу, непорушність цих прав. Подібні правовідносини характерні 

для використання зазначених прав, їх усвідомлення самою особою і збереження. 

Управомочений суб’єкт подібних відносин може вимагати поваги до своїх прав, їх 

дотримання і захисту від будь-якої іншої особи. Втім, основне місце у сфері туризму 

становлять правовідносини між конкретно визначеними особами, у межах яких 

задоволення інтересів однієї особи здійснюється за рахунок виконання свого 
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обов'язку іншою стороною цих конкретних правовідносин. Таким чином, 

суб'єктивному праву однієї сторони протистоїть обов'язок іншої сторони відносин у 

сфері туризму. Такого роду відносини можна назвати зобов'язальними відносинами у 

сфері туризму, або синонімічно-туристичними зобов'язальними відносинами. 

В зарубіжній літературі визначаються характерні риси (ознаки) зобов’язальних 

правовідносин та їх відмінність від інших правовідносин [205, с.319]. Не з усіма 

зазначеними у вище наведеному джерелі рисами і відмінностями ми можемо 

погодитися. Так, наприклад, у першому положенні автором переліку додатково 

звертається увага на те, що «вченими-юристами «робляться спроби знайти немайнові 

зобов’язання, які не увінчалися успіхом» [208; 209; 210]. Таке твердження породжує 

дискусію. На нашу думку, слід уточнити, що зобов’язання – це переважно, але не 

обов’язково майнове правовідношення, оскільки вітчизняна теорія приватного права 

спирається на ґрунтовні дослідження сфери особистих немайнових прав фізичної (і в 

ряді випадків юридичної) особи, які доводять, що зобов’язання можуть виникнути і 

виникають між конкретно визначеними суб’єктами. Так, турист має право на 

отримання повної достовірної і доступної для сприйняття інформації про маршрут 

подорожі, про вартість путівки, про загрози життю і здоров’ю під час подорожі, а 

компетентні органи і/або організатори туру – надати таку інформацію. Роботи 

зарубіжних і українських вчених, які ми зазначаємо нижче, лежать в основі вже 

перевірених шляхом закріплення у законодавстві і реалізації на практиці особистих 

немайнових прав фізичних осіб, які допускають можливість існування 

зобов’язальних немайнових правовідносин і тому сьогодні вже не можна визнати 

вичерпним легальне визначення зобов'язання. За дослідженнями М.Д. Пленюк, 

багато вчених, серед яких А.П. Сергєєв [210], Є.Щ. Суханов [211, с.417], І.Д. Єгоров 

[212, с.8], О.С. Іоффе [196, с.14-15], В.В. Кулаков [214, с.40], характерною ознакою 

зобов’язання називали його майновий характер: «Адже, на думку згаданих 

науковців, зобов’язання є правовою формою майнових відносин у динаміці, що 

опосередковує процес матеріальних благ від одних осіб до інших, виконання робіт, 

надання послуг тощо» [215, с.35-36]. Між тим, автор наводить іншу позицію 

сучасних цивілістів. Так, Р.А. Майданик звертає увагу на можливий немайновий 

характер зобов’язань, визначаючи зобов’язання як відносне правовідношення 
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юридично рівних учасників з приводу надання майнових і немайнових благ, в силу 

якого на боржника покладено один або декілька обов’язків (з кореспондуючим їм 

правомочностями кредитора) вчинити позитивну та (або) негативну дію, спрямовану 

на задоволення інтересу кредитора [216, с.71]. Ці висновки підкріплюються думкою 

І.Б. Новицького, який зазначає, що немайновий зміст можуть мати зобов’язання, що 

виникають при реалізації немайнових прав у галузі інтелектуальної власності 

[208,с.35]. До цього переліку додаються зобов’язання у сфері інформаційних 

відносин, які досліджують у своїх роботах О.В. Кохановська [217], А.О. Кодинець 

[200], а також зобов’язання у сфері особистих немайнових прав, які аналізують 

С.О. Сліпеченко [218], Р.О. Стефанчук [219] та багато інших вітчизняних цивілістів. 

Тому ми ще повернемося до цих проблем у цьому дослідженні в подальшому і 

спробуємо сформулювати поняття зобов’язання у сфері туризму з урахуванням 

наведеної точки зору. 

Згідно з положеннями, прийнятим у теорії цивільного права, обов’язок 

боржника в зобов’язаннях у сфері туризму має переважно активний характер, хоча 

може мати і пасивний характер. Про це ми вже згадували на початку цього 

підрозділу дисертації. Зобов’язання туроператора згідно договору реалізації 

туристичного продукту може бути прикладом цивільних правовідносин, які виникли 

як активне зобов’язання. У такому договорі виконавець - боржник (туроператор) 

зобов’язаний створити, сформувати і надати туристу якісний турпродукт. В пасивних 

зобов’язаннях боржник повинен утриматися від вчинення дій, наприклад, зберігач 

майна туриста в готелі не повинен ним користуватися, втім, такий пасивний 

обов’язок завжди виникає як результат активної поведінки, в даному випадку - із 

попереднього зобов’язання, яке виникло щодо збереження майна туриста. 

Зазначимо принагідно, що, на наш погляд, слід відрізняти категорії 

«зобов’язання із надання туристичних послуг» і «зобов’язання у сфері туризму». До 

зобов’язань із надання туристичних послуг належать лише ті, предмет яких 

передбачає саме надання послуг у туристичній сфері. Водночас, поняття 

«зобов’язання у сфері туризму» має більш широке розуміння і може містити у собі 

ряд інших зобов’язань, в тому числі – і зобов’язання із надання туристичних послуг. 

Це твердження випливає також із нашого цивілістичного розуміння «туристичного 
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продукту», про що йшлося у підрозділі 1.1 цієї роботи. До зобов’язань у сфері 

туризму можуть бути віднесені, таким чином, будь-які відносні цивільні 

правовідносини, «матеріальним» об’єктом яких є практично будь - який об’єкт 

цивільних прав, якщо вони виникають у процесі створення і надання комплексного, 

цілісного туристичного продукту. Причому «матеріальним» цей об’єкт названо як це 

прийнято у зобов’язальному праві, оскільки є ще і юридичний об’єкт – зокрема, дії 

боржника, або предмет зобов’язання, як його також називають в літературі. 

У вітчизняних наукових працях, крім вже названих вище, пропонується 

перелік рис (ознак), які притаманні зобов’язанню як різновиду цивільних 

правовідносин: зобов'язання є динамічними правовідносинами, оскільки 

опосередковують переміщення матеріальних цінностей між суб'єктами цивільного 

права на відміну, наприклад, від відносин власності, які визначають приналежність 

майнових цінностей якійсь особі; боржник у зобов’язанні повинен вчинити на 

користь кредитора певну дію або утриматися від вчинення дії; зобов’язання є 

переважно майновими відносинами, оскільки особисті немайнові права особи є 

невідчужуваними та не можуть переміщуватися; у зобов’язальних відносинах є 

завжди визначений суб’єктний склад; у зобов’язанні завжди є боржник та кредитор; 

навіть якщо зобов’язання виникає із порушення абсолютного права (наприклад, 

зобов’язання із завдання шкоди життю або здоров’ю фізичної особи), після настання 

підстави виникнення зобов’язання його суб’єктний склад буде визначеним [207]. На 

динамічність як ознаку зобов’язання вказувала свого часу О.О. Красавчиков, 

уточнюючи, що зобов’язання подібно іншим цивільним правовідносинам існує в 

певних часових рамках і постійно перебуває в динамічному стані і становить собою 

не ланцюг, який пов’язує суворо визначених осіб, а юридичний зв’язок між 

сторонами зобов’язання. Тому на кожній із сторін зобов’язання можлива 

множинність осіб, допускається переміна осіб у процесі руху зобов’язання [220, с.55-

57]. Отже, з наведеним переліком ознак зобов’язань, в цілому, можна погодитися і 

коли йдеться про зобов’язальні відносини у сфері туризму. 

Таким чином, узагальнивши і взявши за основу визначення зобов’язання, 

надане Р.А. Майдаником, яке нами згадувалось вище [216, с.71], зобов’язання у сфері 

туризму (організованого і неорганізованого) можна визначити як відносне 
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правовідношення юридично рівних учасників туристичних відносин з приводу 

надання майнових і немайнових благ, в силу якого на боржника покладено один або 

декілька обов’язків (з кореспондуючими їм правомочностями кредитора) вчинити 

позитивну або негативну дію, спрямовану на задоволення інтересу кредитора. 

Причому зобов’язання у сфері туризму можна охарактеризувати як специфічні, що 

пояснюється як самим поняттям, ознаками, правовою природою категорії 

зобов’язання у цивільному праві, так і видами, структурою, специфікою зобов’язань, 

які виникають у сферах організованого та неорганізованого туризму, зокрема, 

завдяки особливій ролі таких учасників туристичних відносин як туроператор, 

турагент, виконавці. Отже, на даному етапі дисертаційного дослідження ми не 

враховуємо специфіку договірних і позадоговірних зобов’язань за участю туристів, 

туроператорів, турагентів, виконавців у сфері організованого туризму і туристів, їх 

можливих представників, виконавців тощо у сфері неорганізованого туризму, які 

можуть ускладнити розуміння зобов’язань у сфері туризму, а приділимо цьому увагу 

у наступних підрозділах цього дослідження. 

2.2 Склад зобов’язань у сфері туризму 

Виходячи із розуміння зобов’язань як правовідносин у сфері туризму, можна 

було б вважати, що вони мають таку саме структуру, як і всі інші цивільні 

правовідносини, а отже, складаються із тих самих елементів: об'єкти, суб'єкти і зміст. 

Проте зобов’язальні правовідносини мають свою досить значну специфіку, а отже 

характеризуються особливостями, які варто враховувати, коли йдеться про 

зобов’язання у сфері туризму. 

Враховуючи ознаки зобов’язальних відносин, про які йшлося у попередньому 

підрозділі цієї роботи, проаналізуємо об’єкти зобов’язальних відносин, предмет 

зобов’язань, суб’єктний склад і зміст зобов’язань у сфері туризму. 

Якщо говорити про об’єкти цивільних правовідносин, то ними, як відомо, є 

блага, з приводу яких складаються відповідні правові зв’язки між особами. У 

цивільному правовідношенні об’єктами виступають речі та майно, майнові права, 

результати робіт, послуги, результати інтелектуальної, творчої діяльності (твори 

науки, літератури, мистецтва тощо), інформація, а також інші матеріальні і 
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нематеріальні блага (ст.177 ЦК України). Якщо звернутися до об'єктів цивільних 

правовідносин у сфері туризму, то серед проблем, на які перш за все звертають увагу 

спеціалісти і на які ми звернули увагу у підрозділі 1.1 дисертації, залишається 

стилістична невизначеність, навіть подвійний характер самого поняття «туристичний 

продукт», який і є фактично об'єктом туристичних правовідносин, але не вказуються 

серед переліку об'єктів цивільних прав у ст. 177 ЦК України. Між тим, він 

пояснюється як комплекс із не менше ніж двох послуг, тобто через такий об’єкт 

цивільних прав, як послуги. Втім, ми відразу помічаємо, що у сфері неорганізованого 

туризму це вельми дискусійною, оскільки відносини у цій сфері туризму 

складаються і щодо інших об’єктів цивільних прав, причому як щодо одного об’єкта, 

так і різних їх поєднань, тобто не обов’язково щодо послуг. Далі, що характерно, 

невизначеність поширюється і на поняття «реалізація туристичного продукту», який 

згадується не лише в теоретичних джерелах, але і у законодавстві, зокрема, у ст.1 

Закону, яка покликана визначити спеціальні терміни. Так, туристичний продукт, 

згідно ст.1 Закону – це попередньо розроблений комплекс туристичних послуг, який 

поєднує не менше ніж дві такі послуги, що реалізується або пропонується для 

реалізації за зазначеною ціною, до складу якого входять послуги перевезення, 

послуги розміщення та інші туристичні послуги, не пов'язані з перевезенням і 

розміщенням (послуги з організації відвідувань об'єктів культури, відпочинку та 

розваг, реалізації сувенірної продукції тощо). Важливий перший висновок, який 

можна зробити відразу із легального визначення туристичного продукту – це те, що 

туристичний продукт розуміється виключно як комплекс туристичних послуг і не 

включає в себе жодних понять щодо товарів на зразок речей, другий – що частину 

цих туристичних відносин складають відносини організаційні, наприклад, з 

організації відвідувань пам'яток культури тощо. Самий же термін «товар», якими 

може бути названий туристичний продукт в цілому і його складові, залишається 

дискусійним протягом багатьох років і може, в принципі, застосовуватися не тільки 

до речей (майна), але і до «робіт» і «послуг», та навіть з певними застереженнями до 

немайнових об'єктів цивільних прав, таких як результати творчої діяльності чи 

інформація. 
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Ще більш ускладнюється розуміння об'єкту, якщо йдеться про об'єкт 

зобов'язальних відносин у сфері туризму, оскільки, як відомо з доктрини цивільного 

права, об'єкти у зобов'язаннях бувають юридичні і матеріальні, про що ми вище вже 

коротко згадували. Втім, ще раз зазначимо, що термін «матеріальні» не відповідає 

останнім розробкам науковців-цивілістів, оскільки він може і не бути матеріальним – 

головне, це можливість його оборотоздатності, а в цьому розумінні, і нематеріальні, 

немайнові об'єкти можуть бути сьогодні об'єктами зобов'язальних відносин. Такими, 

зокрема, є деякі об'єкти із сфери немайнових відносин, інформація, послуги та ін. 

Тому ми вважаємо доречним розглянути можливість називати «матеріальні» об’єкти 

«фактичними». Щодо юридичних об'єктів у сфері зобов'язань, то їх пропонується в 

літературі називати «предметом», а не «об'єктом» таких відносин [221]. У будь-

якому разі, зрозуміла необхідність їх розрізняти. 

Юридичним об'єктом (або предметом, як його також називають в літературі) 

зобов’язання є певна поведінка зобов'язаної особи, причому на перший план у 

зобов'язанні у сфері туристичних відносин виступають позитивні дії боржника, а 

пасивна поведінка, як-то утримання від вчинення певних дій характерна для 

абсолютних відносин (які мають місце, як ми вже доводили попередньо, і в туризмі) 

і, як правило, є наслідком активної функції, яку виконує боржник. Якщо ж обидва 

суб'єкти водночас виступають і як кредитор, і як боржник, то у такому зобов'язанні 

можна виокремити два юридичних об'єкти (предмети) – дії кожного із учасників, які 

ним вчиняються під час виконання функцій боржника. Звідси можна вивести 

правило: зазвичай юридичними об'єктами (предметами) у сфері туризму водночас 

виступають дії з надання послуг (або передачі майна та ін..), які здійснюються 

надавачем послуг (або продавцем тощо) і дії з оплати наданих послуг (або майна 

тощо), які здійснюються послугонабувачем (або покупцем та ін. суб’єктами 

зобов’язальних правовідносин). 

Щодо матеріального об'єкта зобов'язань у сфері туризму, то, наприклад, у 

безоплатному договорі зберігання майна неорганізованого туриста власником 

будинку, в якому він проживає, буде один матеріальний об'єкт – майно, яке туристом 

передане для зберігання. Що ж до юридичних об'єктів – дій, які мають вчинити 

сторони, то у наведеному прикладі їх буде два – 1) збереження майна зберігачем – 
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господарем приміщення і 2) своєчасне одержання майна поклажедавцем – туристом. 

У зобов'язаннях, які виникають, наприклад, із оплатних договорів, двом юридичним 

об'єктам відповідають і два матеріальних (фактичних) об'єкти. Так, у оплатному 

договорі надання послуг у сфері туризму, двом юридичним об’єктам (надання послуг 

і передача грошей), відповідають і два матеріальні (фактичні) об’єкти (послуги і 

гроші); так само у договорі купівлі – продажу продуктів харчування на місці 

відпочинку туриста, двом юридичним об'єктам (передача майна і передача грошей), 

відповідають і два матеріальні об'єкти – майно ( продукти харчування і гроші). 

У ст.1 Закону замість термінів «дії з надання послуг», «дії з передання майна» 

тощо, які притаманні цивільному праву, використовується термін «реалізація» 

туристичного продукту, тож постає питання про можливість і доречність такого 

підходу саме у сфері туризму. Зазначимо, що в літературі у контексті договірних 

відносин пропонується розуміти його, в тому числі, і як процес продажу продукту, 

який локалізований у часі і просторі, а також конкретно визначений за метою – 

укладення договору [222, с.68]. Те саме можна сказати, як видно із тексту ст.1 

Закону, і про реалізацію турпродукту у випадку надання послуг, продажу речей, 

надання майна в оренду тощо, в тому числі туроператорами і турагентами, так само 

як і третіми особами: фізичними, або юридичними особами, а саме готелями, 

перевізниками, власниками будинків, які здають їх в оренду туристам тощо. Тобто 

реалізацію як факт укладення договору і реалізацію як факт виконання умов 

зобов'язання слід, на думку авторів, розрізняти як окремі стадії. Зокрема, 

стверджується, що слово «реалізація» можна розуміти в даному випадку як продаж 

товару [223, с.27-29]. Втім, це залежить від того, чи містить зобов’язання умову 

оплати дій із надання послуг або продажу товарів. Реалізацію товарів, робіт чи 

послуг організацією чи звичайною фізичною особою у сфері туризму можна 

визначити, таким чином, як передання на оплатній чи безоплатній основі 

(включаючи обмін послугами чи товарами) прав на ці послуги, а в ряді випадків - і на 

їх результати, прав власності, або користування товарами (речами, майном тощо). 

Закон у ст. 20 і наступних статтях, присвячених договорам на туристичне 

обслуговування, застосовує щодо комплексу туристичних послуг формулювання 

«надання» (послуг), як це прийнято і в ЦК України, що вірно саме стосовно такого 
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продукту як послуга. В той же час у ст.1 щодо туристичного продукту 

використовується формулювання: «комплекс туристичних послуг, що реалізується 

або пропонується для реалізації за визначеною ціною». При цьому у термінах ст.1 

Закону закріплена і така категорія, як «просування туристичного продукту», що 

можна пояснити невпевненістю законодавця у питанні наповнення туристичного 

продукту і термінології, яку доречно використовувати щодо продукту в цілому і його 

складових. Просування туристичного продукту в цьому контексті слід розуміти як 

«комплекс заходів, спрямованих на створення та підготовку до реалізації 

туристичного продукту, який складається або з різних компонентів - або тільки із 

туристичних послуг (організація рекламно-ознайомлювальних подорожей, участь у 

спеціалізованих виставках, ярмарках, видання каталогів, буклетів тощо)» (виділено 

нами – В.О. Кохановський). Як бачимо, навіть наведені у скобках приклади не є 

прикладами виключно послуг. На нашу думку, якщо врахувати особливості тих же 

зобов'язальних правовідносин, які все частіше виникають між фізичною особою з 

одного боку і фізичною особою – з іншого боку (наприклад, через посередництво 

інформаційної мережі), то будь-який продукт (товар) – як то річ, майно, послуга, 

інформація чи результат інтелектуальної, творчої діяльності тощо – можуть 

реалізовуватись, або пропонуватись для реалізації, так само як і «просуватися» в 

якості туристичного продукту, про що йде мова нижче, і бути наповнені цими 

різними складовими. Звертає на себе увагу можливість створення туристичного 

продукту, що підтверджує наші аргументи щодо того, що результатом такої 

діяльності може бути результат інтелектуальної творчої діяльності, а також 

формулювання через союз «чи» - щодо створення та підготовки до реалізації 

туристичного продукту чи туристичних послуг, що підкреслює різницю цих понять і 

необхідність їх окремого аналізу. Таким чином, законодавець навіть підсвідомо 

сформулював норми ст.1 Закону таким чином, щоб врахувати усі можливі нюанси і 

залишив науковцям широке поле для подальших дискусій щодо наповнення 

зазначених категорій і удосконалення законодавства і практики його застосування. 

Слід також згадати, що поняття «туристичний продукт», «тур», «туристичні 

послуги і товари» (характерні і супутні), «туристичний пакет», «туристичне 

обслуговування», частина з яких аналізувалися нами у підрозділі 1.1. цього 
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дослідження, мають свою специфіку, яка особливо помітна, коли мова йде про 

зобов'язання у сфері туризму і про їх об’єкти (юридичні і «матеріальні»). Отже, 

врахуємо результати аналізу категоріального апарату туристичної сфери, здійсненого 

нами у Розділі 1 цієї дисертації і зупинимось на окремих категоріях детальніше, 

оскільки вони мають безпосереднє відношення до проблем, які нас цікавлять у 

даному підрозділі дисертації. 

Поняття туру серед термінів ст.1 у Законі не надано, а тому і не згадувалось 

нами у підрозділі 1.1 цієї дисертації. Тур визначається у довідниках і енциклопедіях 

найчастіше як визначена конкретними характеристиками, а саме: географічним 

маршрутом і порядком його проходження, часовим проміжком, строками надання, 

складом і якістю послуг, ціною – цілеспрямована і впорядкована організатором 

туризму сукупність необхідних і достатніх туристичних послуг, робіт, товарів, 

туристичних продуктів (виділено нами – В.О. Кохановський), яка містить 

щонайменше два різних компонента туристичного продукту (наприклад, розміщення 

і перевезення тощо), і яка включає належне забезпечення і всі необхідні і достатні 

елементи для задоволення потреб туриста у процесі його здійснення, і яка 

пропонується на туристичному ринку як єдине ціле [224]. 

Згідно ст.1 Закону Республіки Беларусь «Про туризм», тур – це сформований 

туроператором для реалізації комплекс туристичних послуг, який включає не менше 

двох із наступних трьох видів послуг: з перевезення, розміщення, інших туристичних 

послуг (харчування, організація туристичної подорожі, екскурсійні та інші послуги), 

такий що не є супутніми послугами з перевезенням і розміщенням, і які дозволяють 

здійснити туристичну подорож [225]. 

Як бачимо, у цьому нормативному визначенні і значною мірою у наведеному 

вище, тур практично прирівнюється до турпродукту у вітчизняному законодавстві, 

що навряд чи можна визнати вірним, оскільки категоріальний апарат у законодавстві 

має застосовуватись для чіткої регламентації відносин і усунення невизначеності, а 

не навпаки. 

Якщо узагальнити, то можна вважати, що тур розуміється на сьогодні у сфері 

організованого туризму фактично як первісна одиниця турпродукту, яка реалізується 

туристу (споживачу, клієнту) як єдине ціле, тобто як результат творчості і/або праці і 
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діяльності туроператора з його формування на певному конкретно визначеному 

маршруті і в конкретні строки. Очевидно також, що термін «тур» слід віднести до 

професійної діяльності представників туристичної галузі, таких як туроператори, 

турагенти тощо. Між тим, важливо виділити перелік складових туру, який згадувався 

вище і є підтвердженням нашого бачення туристичного продукту у сферах 

організованого і неорганізованого туризму, якщо їх розглядати у сукупності: 

«послуги, роботи, товари», а також інші туристичні продукти. 

Туристичні послуги і товари, судячи із запропонованих у ст.1 Закону різних 

категорій, поділяються на характерні і супутні. Так, характерні туристичні послуги 

та товари – це «послуги та товари, призначені для задоволення потреб споживачів, 

надання та виробництво яких суттєво скоротиться без їх реалізації туристам», а 

супутні туристичні послуги і товари – це «послуги і товари, призначені для 

задоволення потреб споживачів, надання та виробництво яких несуттєво 

скоротиться без їх реалізації туристам» (виділено нами – В.О. Кохановський). Отже, 

йдеться не лише про послуги, але і про товари, а також підкреслена різниця через 

союз «і». На сьогодні в цивільному праві під товаром розуміються і речі, і майно, і 

результати творчості, і інформація тощо. 

Ще раз звернемо увагу і на те, що термін «споживач» у контексті Закону, на 

нашу думку, застосований недостатньо обґрунтовано, оскільки далеко не кожен 

турист (наприклад, у сфері неорганізованого туризму) є споживачем у нормативному 

розумінні цього слова. Це вірно лише щодо сфери організованого туризму і те з 

певною мірою узагальнення. Стосовно ж туристичних послуг в контексті, що 

поданий у ст.1 Закону – то це ще зрозуміло, а щодо туристичних товарів, то, як вірно 

вказують автори, слід розрізняти «товари, які включають специфічну матеріальну 

частину туристичного продукту, куди входять туристичні карти і плани міст, 

світлини, буклети, сувеніри, туристське спорядження та ін., і товари, які включають 

неспецифічну частину туристичного продукту, куди входить більша частина 

товарів, які є дефіцитними чи більш дорогими у місці постійного проживання 

туристів (виділено нами – В.О. Кохановський) [226]. 

Серед пропозицій турфірм зустрічається і таке поняття як «додаткові 

туристично-екскурсійні послуги» – послуги, не передбачені ваучером або путівкою, 
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які доводяться до туриста в режимі його вільного вибору. Відмітимо, що додаткові 

послуги не входять в основну вартість. До них належать: телефон, прокат, побутове 

обслуговування, пошта, обмін валюти, додаткове харчування, транспорт загального 

використання, зберігання речей, розваги, резервування місць, фото – послуги, 

страхування, фінансові, банківські тощо (виділено нами – В.О. Кохановський). Ці 

послуги турист набуває за додаткову оплату [227]. Насправді мова може йти як про 

послуги, так і про конкретні товари, які турист набуває за договорами купівлі – 

продажу, оренди та ін. Отже, можна було б уточнити: «послуги та інші товари», 

серед яких вищезазначені товари можуть і не бути послугами, а бути саме речами, 

майном, інформацією, результатами інтелектуальної, творчої діяльності тощо, якщо 

йдеться про цілий комплекс складових туристичного продукту, зокрема, для 

неорганізованих туристів. За аналогією, можна, таким чином, пояснити і супутні 

туристичні товари і послуги, а також характерні, які, наприклад, передбачені 

туристичною організацією при формуванні туристичного продукту, (або особою, що 

пропонує їх у загальному переліку у сфері неорганізованого туризму) і не 

передбачені, або передбачені з певними застереженнями. 

Важливо, на нашу думку, також зрозуміти – що мають на увазі туристичні 

організації, туроператори і турагенти, коли вони використовують словосполучення 

«туристичний пакет». Автори із цього приводу висловлюють думку, що туристичний 

пакет – це комплекс туристичних послуг, робіт і товарів, які взаємопов'язані між 

собою і спрямовані на досягнення головної мети, визначеною програмою, часом, 

ціною, туристичним маршрутом або комплекс послуг під час подорожі за 

індивідуальним або груповим варіантом, який пропонується для широкого продажу 

для споживачів, до якого, окрім транспорту, входять послуги з розміщення, послуги 

гіда, харчування та інші види обслуговування тощо (виділено нами – 

В.О. Кохановський) [228]. Як бачимо, у переліку названо на цей раз послуги, роботи і 

товари. Отже, хоча на перший погляд, є можливість сприйняти як синоніми звучання 

понять «туристичний продукт» і «туристичний пакет», але на справді різниця між 

ними значна, в першу чергу, через складність застосувати термін «туристичний 

пакет» до сфери неорганізованого (аматорського, самодіяльного) туризму, який не 

тяжіє до занадтої формалізації стосунків між туристом і особами, які зобов'язалися 
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надати речі, майно, інформацію, послуги, результати творчості тощо на його 

прохання. Могло б навіть здатися, що такі відносини взагалі позбавлені специфіки 

правових зобов'язань, але життя все частіше переконує у зворотному. Наприклад, ряд 

договорів укладаються нині не лише усно або письмово, але також із застосуванням 

технології блокчейн, про що буде йти мова нижче у цьому дисертаційному 

дослідженні. Ми вже з'ясували, що для цивільних правовідносин у сфері туризму 

звичним і загальноприйнятим є надання саме послуг, їх комплексу, а товари, роботи, 

інформація тощо як об'єкти, якщо і були присутні у цих відносинах, то тільки як 

супутні. Згідно Закону, при наданні туристичного продукту – надається комплекс (не 

менше двох) туристичних послуг, а при наданні «туристичного пакету» - як послуги, 

так і роботи, товари, інформація тощо, взаємопов'язані між собою. Втім, ситуація 

може докорінно змінитися у разі наповнення туристичного продукту для сфер 

організованого і неорганізованого туризму не лише послугами, але і іншими 

товарами: речами, майном, інформацією тощо – і тоді необхідність у використанні 

терміну «туристичний пакет» відпаде сама собою, або ці терміни будуть 

використовуватись як синоніми. 

Виходячи із всього вищезазначеного, найбільш доречним слід визнати для 

використання в праві, зокрема, в цивільному праві термін «комплекс туристичних 

послуг» (маючи на увазі, що таких їх у складі має бути не менше двох) і вести мову 

про договір надання туристичних послуг або про договір на туристичне 

обслуговування (тобто зобов'язання надати за замовленням комплекс туристичних 

послуг, як це вірно закріплено у ст. 20 Закону, за умови, що йдеться тільки про сферу 

організованого туризму, яка пропонує виключно послуги, а тому, відповідно, 

використовує для оформлення взаємних зобов'язань сторін договори надання 

туристичних послуг (на туристичне обслуговування) і орієнтується одночасно на 

законодавство про захист прав споживачів для надання більш повного захисту своїм 

туристам. Інші зобов'язальні відносини, які виникають у сфері неорганізованого 

туризму (хоча інколи мають місце і у сфері організованого туризму), можуть 

стосуватися не лише послуг, а й «укомплектовувати» туристичний продукт за 

рахунок речей, майна, інформації, робіт, результатів інтелектуальної творчої 

діяльності і або: 1) допомагають реалізувати комплекс туристичних послуг і несуть 
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допоміжну, супутню роль у сфері організованого туризму, або 2) використовуються 

на рівних із послугами у сфері неорганізованого туризму. Ми пропонуємо 

обговорити такі підходи принаймні на теоретичному рівні. 

Шукаючи у процесі наукового дослідження відповідь на питання про 

визначення правової природи і сутності так званого «туристичного продукту», ми 

дійшли висновку, що мета відносин, які лежать в основі договірних зобов’язань між 

туристом і особою, яка є другою стороною цих відносин, полягає в наданні 

(реалізації) туристу комплексу товарів і послуг, які дозволяють здійснити туристичну 

подорож у тому вигляді, в якому її уявляє і задумує турист. Економічний зміст 

зазначених відносин у сфері організованого туризму складає переважно обмін 

товарів чи послуг на гроші, а для сфери неорганізованого туризму – це обмін будь-

яких рівних цінностей. Відповідно, зміст зобов'язального правовідношення у сфері 

організованого туризму складають дії, спрямовані в основному на надання 

туристичних послуг і додатково – надання інших товарів і послуг, а для 

неорганізованого туризму – це дії, спрямовані на надання будь-яких товарів і послуг 

у будь-якому їх поєднанні, які складають умовний, так би мовити по аналогії 

«туристичний продукт». 

Для повноти наукового аналізу слід також згадати, що в науці до цього часу 

склалися дві головні точки зору на визначення категорії туристичного продукту. 

Прибічники першого напряму, серед яких – переважно представники галузі 

економічної науки і менеджмента розуміють турпродукт як товар чи як право, яке 

призначене для реалізації туристу [24]. Вважається, що у словосполученні 

«турпродукт як товар (або право)» є як переваги, так і недоліки. До переваг відносять 

те, що таке розуміння турпродукту, маючи у своїй суті переважно економічну 

складову, без сумніву, полегшує ведення податкового і бухгалтерського обліку, 

сприяє більш ефективному захисту прав туристів при виникненні конфліктних 

ситуацій, полегшує і робить більш прозорими всі процеси, пов’язані з його 

проектуванням, формуванням і реалізацією. Серед недоліків такого підходу зазвичай 

можна почути наступне. Розуміння турпродукту як об’єкта матеріального права, як 

права на тур, який призначений для реалізації туристу, робить можливими всі 

правові наслідки, які з цього випливають: 1) турист, який придбав турпродукт, може 
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його перепродати, подарувати, передати у спадок, обміняти, зберегти тощо; 2) 

насправді, такі права або протирічать самій сутності послуг, які не можна 

накопичувати, зберігати тощо, або заздалегідь не можуть бути реалізовані, оскільки 

турпродукт на практиці не можна передати у спадок, перепродати, обміняти. 

Остання позиція на сьогоднішній день більш обґрунтована і у сфері туризму. 

Отже, прибічники традиційного підходу (який, як ми з’ясували вище, лежить в 

основі вітчизняного Закону) вважають, що турпродукт слід розуміти як комплекс 

послуг і реалізовувати його у відповідності з умовами договору про оплатне надання 

послуг. Так, М.І. Брагінський, О.Ю. Кабалкін та ряд інших авторів, не поділяючи 

попередній підхід, вважають, що турпродукт слід розуміти як комплекс туристичних 

послуг, які надаються туристичною фірмою за певну оплату згідно договору [229, 

с.457-460; 230, с.15]. Основною формою договірних відносин, яка відповідає такому 

розумінню турпродукту, є договір оплатного надання послуг, що не протирічить 

існуючому в науці і практиці терміну «туристичне обслуговування». Таке саме 

розуміння туристичного продукту міститься і в законодавствах ряду держав, де він 

трактується як комплекс послуг з перевезення і розміщення, які надаються за 

загальною ціною (незалежно від включення в загальну ціну вартості екскурсійного 

обслуговування і (чи) інших послуг) за договором про реалізацію туристичного 

продукту. Отже, виходячи із останнього пояснення, можна говорити про наявність 

фактично двох основних послуг, які передбачають, що турист має бути перевезений 

в інше місце і розміщений для ночівлі в будь-якому придатному для цього засобі 

розміщення. 

Втім, такий підхід, як бачимо, охоплює лише сферу організованого туризму і 

те в доволі спрощеному вигляді, не враховує тенденцій останнього десятиліття, яке, 

завдяки інформаційним технологіям, фактично прирівняло організований і 

неорганізований туризм за інформованістю, зручністю, надавши останньому 

привабливості і переваг. Тому, на нашу думку, дискусія має продовжуватися у 

напрямку розширення змісту поняття «туристичний продукт» за рахунок або 

допоміжних, додаткових складових у сфері організованого туризму, або їх творчого 

наповнення різними складовими в умовному турпродукті у сфері неорганізованого 

туризму. 
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Є також автори, які, не сприймаючи взагалі турпродукт в якості товару, 

зазначають, що «…у відповідності з класифікацією речей (майна)…турпродукт не 

відноситься до будь-яких категорій [231, с.4-8]. Ця теорія на нашу думку, 

унеможливлює застосування норм ЦК України до туристичних відносин, оскільки їх 

об’єкт залишається не ідентифікованим. 

Існує ще один підхід, прибічники якого трактують турпродукт широко і 

включають до нього не лише послуги, але й роботи, туристичні товари, роботи тощо 

[93]. Звернемо увагу і на аргументи, які висловлюються на противагу. Так, 

прибічники цієї теорії вважають, що турпродукт може бути охарактеризований на 

ринку в наступних формах: як комплекс туристичних послуг (турпакет); як окремі 

туристичні послуги; як туристичні товари і туристичні роботи. Таке широке 

тлумачення викликає дискусії у опонентів, оскільки вважається: 1) що туристичні 

роботи і товари, а також інші близькі до них туристичні послуги надаються 

споживачам, як правило, в місці перебування в ході реалізації самого туру; 2) 

туропереатор і турагент при цьому не пов’язані з такими роботами і товарами, що 

так само слідує із сутності договору «про реалізацію турпродукту» і агентського 

договору; 3) навіть якщо туроператор і турагент беруть на себе подібні зобов’язання, 

то вони розглядаються як другорядні і є, як ми вже зазначали вище, предметом інших 

відповідних договорів. Наведені аргументи недостатньо переконливі, на нашу думку, 

оскільки товари і послуги, по-перше, можуть реалізовуватись у будь-який момент – 

до того як турист вирушає у подорож, під час переміщення і – звичайно, в місці 

перебування. Це особливо актуально в умовах розвитку швидких інформаційних 

технологій і зв’язку. Другий аргумент непереконливий, оскільки все залежить лише 

від бажання самого туроператора і туриста у сфері організованого туризму і тим 

більше сумнівний у сфері неорганізованого туризму. Аргументи, наведені у третьому 

пункті, спростовуються, окрім іншого, також сучасною практикою, яка свідчить, що і 

турагент, і тим більше, туроператор, якщо вони зацікавлені у туристі, не будуть 

ставитися до його побажань як до другорядних, а з однаковою увагою віднесуться до 

укладання усіх договорів і виконають свої зобов’язання добросовісно. 

Неодноразово пропонувалося аналізувати туристичний продукт одночасно як 

економічну і юридичну категорію, вказуючи, що, «кваліфікація діяльності в якості 
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туристичної відбувається лише через розуміння туристичного продукту» [32, с.7]. На 

нашу думку, це справедливе твердження і така діяльність, загалом, відносини у сфері 

туризму можна розглядати як такі, що поєднують економічну і правову складову, які 

допомагають аналізувати явище туризму і його складових комплексно. 

Загалом, для того, щоб визначити, чим саме є туристичний продукт – 

комплексом туристичних послуг, правом на нього чи продуктом, вчені досліджували 

тривалий час значний перелік об’єктів цивільних прав, тобто, на що спрямовані 

права і обов’язки суб’єктів цивільних правовідносин. До них, як відомо, належать 

речі, у тому числі гроші та цінні папери, інше майно, майнові права, результати 

робіт, послуги, результати інтелектуальної, творчої діяльності, інформація, а також 

інші матеріальні і нематеріальні блага. Отже, у відповідності до ст.177 ЦК України 

послуги являють собою окремі об’єкти цивільних прав, які відрізняються від 

майнових прав, прав на результати інтелектуальної творчої діяльності, інформації 

тощо. Але це не означає, що інші об’єкти цивільних прав не можуть бути тим, на що 

спрямовані права і обов’язки учасників туристичних відносин. При цьому ми 

погоджуємося з тим, що туристичний продукт не може бути правом, а може бути 

комплексом відповідних товарів і послуг. 

В літературі запропоновано, а потім і в законодавстві закріплено визначення 

туристичних послуг як дій чи діяльності суб’єктів туристичної індустрії, які 

пов’язані з розміщенням, харчуванням, перевезенням, екскурсійними послугами 

гідів, перекладачів, включаючи формування і просування туристичного продукту, які 

здійснюються в різному вигляді. Дійсно, якщо вести мову тільки про послуги, як це 

визначив у Законі законодавець, то таке твердження вірне. Для пояснення нашої 

думки зазначимо наступне. Звернення до ст.901 ЦК України дає відповідь на 

питання, що є предметом договору надання послуг (який дійсно є основним, 

найважливішим, центральним у сфері організованого туризму), то за договором про 

надання послуг одна сторона (виконавець) зобов'язується за завданням другої 

сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії 

або здійснення певної діяльності, а замовник зобов'язується оплатити виконавцеві 

зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором. У сфері неорганізованого 

туризму – такий договір може бути одним із багатьох інших, а послуги нерідко 
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надаються туристу безоплатно на основі довірчих відносин. При цьому положення 

глави 63 ЦК України можуть застосовуватися до всіх договорів про надання послуг, 

якщо це не суперечить суті зобов'язання. Отже, предмет договору оплатного надання 

послуг – це певного роду дії чи певна діяльність виконавця, тобто сама послуга. 

В свою чергу, договір реалізації туристичного продукту може бути підставою 

виникнення декількох зобов’язань, в силу яких боржник (виконавець) може бути 

зобов’язаний надати туристу весь комплекс послуг з перевезення, розміщення, 

харчування, а також передати в оренду майно, будинок, у власність – сувенірну 

продукцію, засоби гігієни, у використання – спортивний інвентар, надати необхідну 

туристу інформацію тощо. Якщо йдеться лише про послуги, то від кількості послуг, 

які надаються, юридична сутність зобов’язань не змінюється, а договір, який 

оформлює відносини з надання туристу комплексної туристичної послуги, що 

складається із ряду послуг, слід так і називати – договір з надання туристичних 

послуг. Це буде вірним з точки хору цивільного права, а не так, як він названий у 

Законі – договір на туристичне обслуговування, оскільки термін «обслуговування» 

не є суто юридичним і запозичений із сфери обслуговування. В той же час, щоб 

уникнути плутанини, якщо турпродукт складається з ряду різних об’єктів цивільних 

прав, то договір доречніше називати «договір реалізації турпродукту» і враховувати 

специфіку усіх зобов’язань, які його формують, а також вид туризму (особливо – 

організований, чи неорганізований) і економічну складову самої категорії 

«турпродукт». 

Звертаючись до проблем суб’єктів (учасників) відносин, що виникають при 

здійсненні туристичної діяльності, звернемо увагу на те, що законодавець у ст.5 

Закону називає учасниками юридичних і фізичних осіб, які створюють туристичний 

продукт, надають туристичні послуги (перевезення, тимчасового розміщення, 

харчування, екскурсійного, курортного, спортивного, розважального та іншого 

обслуговування) чи здійснюють посередницьку діяльність із надання характерних та 

супутніх послуг, а також громадяни України, іноземці чи особи без громадянства 

(туристи, екскурсанти, відвідувачі та інші), в інтересах яких здійснюється 

туристична діяльність. Як бачимо, по-перше, в цьому визначенні законодавець знов-

таки виявляє сумніви щодо поняття туристичного продукту і туристичних послуг, 
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оскільки називає через кому і ті, і інші, отже, розрізняє поняття продукту і послуги; 

по-друге, щодо учасників, які створюють і надають (реалізовують) туристичний 

продукт, законодавець використовує терміни цивільного права – юридичні і фізичні 

особи, що заслуговує на схвалення. 

Суб’єктами зобов’язань у сфері туризму, як і будь-яких цивільних 

правовідносин, можуть виступати як фізичні, так і юридичні особи. 

Оскільки, як ми вже зазначали, зобов’язання опосередковують процес руху 

майна, яке може бути передане виключно конкретно-визначеним, а не будь-яким 

третім особам, ці правовідносини завжди встановлюються з конкретним суб’єктом, а 

відтак – мають відносний характер і цим відрізняються від абсолютних майнових 

правовідносин, причому ця відмінність спирається тільки на суб’єктний склад [184]. 

Особливості має термінологія, яка використовується щодо суб’єктів 

зобов’язань. Так, правомочна сторона у зобов’язальних правовідносинах має назву 

кредитора, а зобов’язана – боржника. При цьому у ряді зобов’язань один із суб’єктів 

може виступати виключно як кредитор, а інший – виключно як боржник. Так, у 

зобов’язанні із заподіяння шкоди, в тому числі і у сфері туризму, потерпіла особа 

завжди є тільки кредитором, а заподіювач шкоди – завжди боржником. Проте 

зазвичай кожен із учасників зобов’язання виступає у двох ролях - кредитора і 

боржника. Зокрема, продавець і покупець у договорі купівлі-продажу сувенірної 

продукції, орендар і орендодавець у договорі оренди житлового приміщення для 

відпочинку у сфері неорганізованого туризму, замовник і виконавець у договорі 

надання туристичних послуг тощо. З приводу цього у ч. ст. 510 ЦК України 

закріплено положення про те, що у разі, коли кожна із сторін зобов’язання має 

обов’язок на користь іншої сторони, ця сторона вважається боржником на користь 

іншої сторони у тому, що вона зобов’язана вчинити на її користь, і водночас її 

кредитором у тому, що вона має право вимагати. Такі зобов’язання є двосторонніми. 

Слід врахувати також, що у зобов’язаннях у сфері туризму можуть брати 

участь і такі особи, які не є сторонами – треті особи. Зобов’язання, за загальним 

правилом, не створює обов’язків для цих осіб. Втім, зобов’язання може породжувати 

права для третіх осіб щодо однієї чи обох сторін зобов’язання, якщо між сторонами є 

домовленість про таке. 
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Аналіз суб’єктного складу цивільних правовідносин, зокрема зобов’язальних, 

у сфері туризму як правило пов’язаний із учасниками – туристами, туроператорами, 

турагентами тощо, про які ми згадували у розрізі питання категоріального апарату 

туристичної галузі (підрозділ 1.1. цієї дисертації). 

Найважливіша функція туроператора – це здійснення повного циклу робіт з 

організації подорожі, починаючи з пошуку, відбору, комбінування туристичних 

товарів і послуг, які пропонуються і надаються різними виконавцями в залежності 

від мети, маршруту і цілей подорожі тощо, тобто для формування цілісного 

туристичного продукту. Крім того, як вірно зазначають автори, не слід забувати і про 

рекламу туристичного продукту на різного роду заходах, тобто про просування 

туристичного продукту і про безпосередню реалізацію туристичного продукту 

туристу, або посереднику – турагенту. Об’єднання постачальників послуг з 

клієнтами – туристами – найістотніша ринкова роль цих організацій [232]. 

В перелік організаційних дій туроператора можна включити такі: укладання 

правочинів (договорів) з третіми особами (туроператори при цьому зобов’язуються 

виконати повністю або частково зобов’язання туроператора перед туристом), 

здійснення усього процесу від початку до завершення підготовки і проведення 

туристичної подорожі, що позбавляє туриста від необхідності укладати велику 

кількість договорів з різними суб’єктами; здійснення постійного контролю за 

належним виконанням третіми особами своїх обов’язків за договорами, укладеними з 

туристичною організацією та ряд інших. 

Важливо у зв’язку з цим підкреслити, що організатор туру фактично набуває 

право на послуги, які складають турпродукт на підставі договорів з особами, які 

надають окремі послуги. Такі договори слугують правовою підставою покладання 

виконання зобов’язань з надання туристичних послуг на користь третьої особи - 

туриста, яка не є учасником цього зобов’язання. Стороною такого договору може 

бути не лише туроператор, але і турагент. Але, на відміну від туроператора, який 

укладає договір з туристом завжди від свого імені, турагент може реалізувати 

туристу турпродукт як від свого імені, так і від імені туроператора. Проте слід 

звернути увагу на те, що в обох випадках зобов’язаною особою за договором 

залишається туроператор, тому в договорі завжди обов’язково зазначається 
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найменування туроператора і його фінансове забезпечення та інша важлива 

інформація, про що буде мова у наступних підрозділах цього дисертаційного 

дослідження. Тобто відповідальність перед туристом чи іншим замовником завжди 

несе туроператор. 

Діяльність турагента, окрім загального розуміння, наданого нами у підрозділі 

1.1 цієї дисертації, полягає переважно у діяльності з просування і реалізації 

туристичного продукту і здійснюється юридичною особою чи індивідуальним 

підприємцем (турагентом). Просування продукту в цьому контексті розуміється як 

комплекс заходів, спрямованих на його реалізацію, зокрема, в рекламі або інших 

заходах, а реалізація турпродукта – як діяльність туроператора або турагента із 

укладання договору про реалізацію туристичного продукту з туристом чи іншим 

замовником туристичного продукту, а також діяльність туроператора і/або третіх 

осіб з надання туристу товарів і послуг у відповідності з цим договором. 

Розрізняються наступні напрями турагентської діяльності: інформаційна, 

рекламна, реалізаційна, комплектуюча, туроутворююча тощо. Причому 

інформаційну функцію слід в цьому переліку розглядати як надання турагентами 

споживачам достовірної, доступної, наочної, розбірливої і зрозумілої (ст.19 – 1 

Закону) інформації про турпродукт і його споживчі якості. На нашу думку, ч.1 ст. 19 

– 1 слід доповнити і викласти у такій редакції: «Кожен турист має право на 

достовірну, повну, актуальну, своєчасну інформацію про туристичні товари і 

послуги, цілісний туристичний продукт, подану у доступній для сприйняття формі. 

Будь-яка інформація, надана туроператором (турагентом), повинна містити 

достовірні відомості про умови договору на туристичне обслуговування». 

Узагальнивши, можна назвати перелік дій, які здійснює турагент і послуг, які 

надаються турагентами, які здійснюють посередницьку діяльність: реалізація 

турпродукту, сформованого туроператором (надання інформації про турпродукт і 

туроператора, прийняття замовлення і бронювання, укладання договору про 

реалізацію туристичного продукту, страхування туристів і екскурсантів, 

забезпечення безпеки, надання власне туристичних товарів і послуг за договорами, 

оцінка і контроль якості послуг тощо); бронювання і реалізація окремих туристичних 

товарів і послуг (бронювання, набуття, оформлення і реалізація білетів на різні види 
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транспорту, бронювання місць в готелях, бронювання місць відпочинку з повним 

комплексом послуг, бронювання і реалізація білетів на різні розважальні та інші 

заходи, бронювання і реалізація екскурсійних послуг тощо); доставка туристичних 

ваучерів, білетів на транспорт різних видів тощо, а також білетів і запрошень на 

розважальні та інші заходи; інші дії, які зобов’язується здійснити турагент 

(додаткове страхування туристів і ризиків; проведення інструктажів, в тому числі з 

питань безпеки, консультативні (консалтингові) послуги; інформаційно-рекламні 

послуги, надання іншої необхідної інформації, продаж інформаційних матеріалів, 

карт, схем, білетів тощо). 

Слід зазначити, що практично в усіх країнах турагент не є суб’єктом цивільних 

правовідносин зі спеціальною правоздатністю. Втім він може мати права і обов’язки, 

які необхідні для здійснення будь-яких видів діяльності, які не заборонені законом, а 

також нести відповідальність за результати такої діяльності. Отже, можна 

стверджувати, що турагент має загальну правоздатність, що надає йому право 

здійснювати як турагентську, так і будь-яку іншу діяльність за виключенням таких її 

видів, які заборонені або можуть здійснюватися лише на підставі спеціального 

дозволу (ліцензії). Останній висновок може служити ще одним підтвердженням 

можливості діяти у сфері туризму в якості своєрідного неофіційного «турагента» 

будь-якій фізичній особі, яка теж має загальну правоздатність і необхідний рівень 

дієздатності для того, щоб здійснювати будь-які дії для туриста, який до неї 

звернувся, за виключенням тих її видів, які заборонені законом, або можуть 

здійснюватися лише на підставі спеціального дозволу (ліцензії). Не будучи суб’єктом 

підприємницької діяльності, такі особи будуть нести відповідальність за результати 

своєї діяльності на загальних підставах згідно з нормами чинного законодавства. 

Додатково слід передбачити також дотримання цими особами – як сторонами або 

посередниками у зобов’язальних відносинах – дотримання норм усього комплексу 

законодавства – про інформацію, про оренду, купівлю-продаж тощо, в яких вони 

приймають участь, а також звичаї та існуючу практику і умови відповідальності, 

наприклад, за невиконання, неналежне виконання зобов’язання, або за делікт – згідно 

чинного законодавства. 
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В підрозділі 1.1 ми досліджували поняття турагента в Україні і з’ясували, що 

ним може бути юридична особа, створена у відповідності до національного 

законодавства або фізична особа – суб’єкт підприємницької діяльності, які 

здійснюють, по-перше, посередницьку діяльність з реалізації турпродукту 

туроператорів і туристичних товарів і послуг ряду інших суб’єктів туристичної 

діяльності, а, по-друге, посередницьку діяльність щодо реалізації ряду товарів і 

послуг (характерних та супутніх), зокрема, інформаційних, інформаційно-

консультативних, страхових тощо. 

В зарубіжній практиці досліджено принаймні дві, а в ряді випадків – до п’яти 

схем роботи турагентів з туроператорами та іншими реалізаторами (виконавцями) 

товарів і послуг, які мають свої специфічні назви: «поіменований (названий) 

принципал» - турпродукт продається агентом від імені і за дорученням туроператора, 

який несе всю відповідальність перед туристами за порушення умов договору; 

«непоіменований (неназваний) принципал – турпродукт продається агентом за 

дорученням туроператора, але від свого імені, що передбачає посилення 

відповідальності турагента за порушення умов договору про реалізацію турпродукта; 

«нерозкритий принципал» - продаж турагентом власного турпродукту, який 

поглинає продукт туроператора, який при цьому може навіть не мати назви; 

«турорганізатор» - продаж турагентом власного турпродукту, який сформовано із 

набутих у контрагента сертифікованих послуг; «турброкер» - йдеться про купівлю у 

туроператора турпродукта чи туристичних послуг з наступним їх перепродажем 

іншим туроператорам і турагентам у переважно високий сезон [233]. 

В літературі обговорюється також ряд проблем, які виникають у діяльності 

турагенств, які пов’язані із здійсненням ними іншої туристичної діяльності, а саме – 

турорганізаторської, турброкерської тощо. Так, агенти часто за власною ініціативою 

доповнюють турпродукт оператора власними товарами і послугами, які надаються як 

на оплатній, так і на безоплатній основі. В результаті під час безпосереднього 

споживання даних послуг в процесі подорожі виникає ряд ситуацій, які призводять 

до загрози життю і здоров’ю туристів. Наприклад, турагент дарує клієнту у 

доповнення до турпродукта туроператора білет на автобусну екскурсію в якесь місто. 

На шляху автобус з туристами може потрапити в аварію. Зрозуміло, що туроператор 
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не несе відповідальності за названу послугу, оскільки вона не передбачена 

договором. Законодавчо такі ситуації врегульовані не в усіх країнах і це може 

звільнити агента від відповідальності. 

Ст. 5 Закону називає, окрім туриста, туроператора і турагента також інших 

суб’єктів підприємницької діяльності, що надають послуги з тимчасового 

розміщення (проживання), харчування, екскурсійних, розважальних та інших 

туристичних послуг. Так, вважається, що гіди-перекладачі, екскурсоводи, спортивні 

інструктори, провідники та інші фахівці-фізичні особи здійснюють дії, пов’язані з 

туристичним супроводом. Виключення складають особи, які працюють на 

відповідних посадах підприємств, установ, організацій, яким належать чи які 

обслуговують об’єкти відвідування (абз.5, ч.2, ст.5 Закону). 

Втім, вирішальне значення для юридичного змісту зобов’язань набуває надана 

управомоченому суб’єкту можливість вимагати певної поведінки від зобов’язаної 

особи; тому суб’єктивне право тут має назву права вимоги, а обов’язок – боргу; 

управомочена особа називається кредитором, а зобов’язана – боржником [184]. 

Тому зміст будь-яких цивільних правовідносин включає в себе суб’єктивне 

право (в зобов’язальних правовідносинах – це право вимоги) і відповідний йому 

обов’язок, або, іншими словами, права та обов’язки на стороні кожного учасника 

правовідносин (наприклад, права та обов’язки продавця і покупця, підрядника і 

замовника) [184]. 

Таким чином, загальна характеристика складу зобов’язань у сфері туризму 

доводить наявність у них загальних спільних рис з іншими цивільно-правовими 

зобов’язаннями та їх специфіку, яка буде врахована для аналізу видів зобов’язань і 

договорів та деліктів як основних підстав їх виникнення, у наступних підрозділах 

цієї дисертаційної роботи. 

2.3 Види зобов’язань та їх особливості у сфері туризму в Україні 

У теорії цивільного права зобов’язання поділяються на види, виходячи із ряду 

критеріїв, серед яких – особливості змісту зобов’язань, важливість (значимість), 

характер правового зв’язку, підстави виникнення, специфіка юридичного об’єкту 

(предмету) та ін. Доречно це і у випадку поділу зобов’язань у сфері туризму. 
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М.К. Сулейменов розглядає зобов’язальні правовідносини як один із видів 

цивільних правовідносин і зазначає: «Особливістю зобов’язального права є те, що 

воно регулює як нормальні відносини у суспільстві, так і відносини, пов’язані з 

порушеннями будь-яких відносин (охоронювальні зобов’язання, відповідальність за 

невиконання зобов’язань, забезпечення зобов’язань)», - при цьому автор нагадує, що: 

«Зобов’язальне право, як відомо, поділяється на дві великі частини: Загальна частина 

зобов’язального права. Сюди належать норми, які регулюють: поняття і види 

зобов’язання; підстави виникнення зобов’язання; виконання зобов’язання; 

забезпечення виконання зобов’язання; зміна осіб у зобов’язанні; зміна і припинення 

зобов’язання; договір як підстава виникнення зобов’язання. Особлива частина 

зобов’язального права складається з окремих інститутів, які регулюють однотипні 

зобов’язання: договірні зобов’язання; позадоговірні зобов’язання» [205, с.317-448]. 

Науковець аналізує позадоговірні зобов’язання і приходить до висновку, що 

вони, у свою чергу, поділяються на:  

а) зобов’язання, які виникають із односторонніх угод (конкурсні зобов’язання, 

публічна обіцянка винагороди); 

б) охоронювальні зобов’язання (які виникають із діяльності в інтересах іншої 

особи без доручення, в результаті спричинення шкоди, в результаті безпідставного 

збагачення) [205, с.317]. 

Для того, щоб визначитись із видами зобов’язань у сфері туризму передусім 

слід знайти найбільш зручний спосіб їх аналізу. Таким зазвичай виступає принцип 

дихотомії, який заснований на пошуку парних понять. Не виключаємо ми і інші 

підходи, зокрема, для з’ясування можливостей більш детального поділу. 

Таким чином, з урахуванням принципу дихотомії, зобов’язання в цивільному 

праві України поділяються, перш за все, за підставами виникнення на: договірні і 

недоговірні зобов’язання. 

Поділ на договірні зобов’язання і недоговірні можна назвати найбільш 

поширеним у сфері туризму, тому ці види зобов’язань детальніше розглядаються 

нами у наступному розділі цього дисертаційного дослідження. 

Слід відразу звернути увагу на те, що недоговірні (або як їх ще називають 

позадоговірні) зобов’язання – це зобов’язання, які виникають не з договору, а в силу 
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юридичного факту, норми закону, серед яких у сфері туризму найбільш відомі 

деліктні, які виникають в результаті заподіяння шкоди, створення небезпеки 

(загрози) життю та здоров’ю фізичних осіб – туристів, а також їх майну та майну 

юридичних осіб – учасників цих відносин. Такі недоговірні зобов’язання як публічна 

обіцянка винагороди, ведення чужих справ без доручення, запобігання загрозі 

заподіяння шкоди чужому майну, рятування здоров’я та життя іншої особи хоча 

потенційно і можуть мати місце у сфері туризму, але ми з’ясували, що вони не є для 

нього настільки характерними, щоб приділити їм увагу у цьому дослідженні. Отже, 

ряд видів недоговірних зобов’язань у сфері туризму поділяються, як це прийнято в 

теорії цивільного права, на зобов’язання, які виникають внаслідок правомірних дій 

(односторонніх правочинів, юридичних вчинків тощо – рятування майна, життя і 

здоров’я громадян, публічна обіцянка винагороди тощо) і зобов’язання, що 

виникають внаслідок правопорушень (внаслідок створення загрози життю, здоров’ю, 

майну юридичної особи, заподіяння шкоди тощо). 

Поділ договірних зобов’язань провадиться, крім зазначеного, за самими 

різними критеріями, і з приводу них в юридичній літературі ведуться спори. 

Так, інколи зобов’язання поділяють залежно від особливостей їх змісту, або 

за співвідношенням прав і обов’язків сторін зобов’язання – тобто залежно від 

наявності у сторін суб’єктивних прав і обов’язків на: односторонні, двосторонні (або 

взаємні), а за кількістю сторін у зобов’язанні – на односторонні, двосторонні і 

багатосторонні. Однак це вірно тільки у разі, якщо не робити різниці між договором 

і зобов’язанням: тоді, наприклад, односторонніми називають зобов’язання, в яких 

одній стороні належить право, а іншій – обов’язок (насправді йдеться про 

зобов’язання із договорів позички, дарування, з відшкодування збитків тощо). Ми 

вже фактично зверталися до цих питань у підрозділі 2.2, оскільки це допомогло 

з’ясувати суб’єктний склад зобов’язальних відносин у сфері туризму. Якщо йдеться 

про набуття кожною стороною ще й певних обов’язків, то зобов’язання вважається 

двостороннім (взаємним) і їх кількість необмежена, насправді враховуються 

договори, які є підставою виникнення цих зобов’язань у ЦК України – це і купівля – 

продаж, і міна, і найм тощо. У сфері туризму це передусім зобов’язання, що мають 

своєю підставою виникнення договори послуг, а також інші, які укладаються 
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учасниками зобов’язальних відносин як у сфері організованого, так і 

неорганізованого туризму. 

В літературі неодноразово висловлювались обґрунтовані заперечення проти 

поділу зобов’язань на односторонні і двосторонні, багатосторонні. Дійсно, як ми 

переконалися вище, тут має місце певне змішування понять «зобов’язання» і 

«договір». У договорі надання послуг, наприклад, який є двостороннім, насправді 

мають місце два самостійних зобов'язання: 1) із надання послуг і 2) зі сплати грошей. 

Отже, ми погоджуємось із авторами, які застерігають від практичних помилок в 

результаті змішування понять «договір» і «зобов'язання» [234]. 

Враховуючи вищезазначене, звернемо увагу на більш доречний поділ 

зобов’язань залежно від характеру правового зв’язку між учасниками зобов’язання 

на прості або складні. У підручниках цивільного права наголошується, що 

зобов’язання вважається простим, якщо сторони мають лише по одному праву і 

одному обов’язку, а якщо їх декілька у кожної із сторін – то воно є складним 

(наприклад, зобов'язання, що виникли з договору дарування є простими, а з договору 

купівлі-продажу - можуть бути як простими, так і складними) [235]. У сфері туризму, 

звісно, переважають складні зобов’язання. 

Автори вважають, що «найбільш прийнятним є поділ договірних інститутів за 

видами здійснюваної боржником діяльності: передання майна, виконання робіт, 

надання послуг» [205, с.318]. Це має відношення і до визначення зобов'язання, 

наданому у ст. 509 ЦК України. Тому, поділяючи зобов’язання за видами 

здійснюваної боржником діяльності, можна виділити наступні види можливих 

договірних зобов'язань у сфері туризму (як організованого, так і неорганізованого): 

зобов’язання із надання послуг (найбільш поширений і визнаний законодавчо вид 

зобов’язань у сфері туризму); зобов’язання із передання речі у власність; 

зобов’язання із передання майна у користування; передання прав інтелектуальної 

власності (наприклад, із договору франчайзингу), зобов’язання із інформаційних 

відносин та ряд ін. 

Частина цих зобов’язань виникають безпосередньо у сфері туризму і є такими, 

що спрямовані на здійснення основної мети туристичної діяльності – задоволення 

прав і законних інтересів туристів у якісному туристичному продукті, інші – є 
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допоміжними, або суміжними і зазначаються нами як потенційно можливі, або такі, 

що вже довели свою необхідність для вищезазначеної основної мети. Хоча ми 

усвідомлюємо, що такий широкий погляд на проблему зобов’язань у сфері туризму 

може викликати дискусію, але вважаємо можливим висловити свою позицію, яка 

підкріплюється сьогодні як працями сучасних цивілістів, так і багаточисельними 

життєвими прикладами. 

Є.А. Суханов включає у число типів договірних зобов'язань також: 

1) зобов'язання з використання прав на результати творчої діяльності і засобів 

індивідуалізації; 

2) зобов'язання із багатосторонніх угод [236]. 

Аналізуючи цю пропозицію, зарубіжні автори зазначають, що за 

законодавством, наприклад, РК ці правовідносини не належать до зобов'язань і 

відповідності до п.1 ст.379 ЦК РК із договору можуть виникнути зобов'язальне, 

речове, авторське чи інше правовідношення, тому правовдносини, названі 

Е.А. Сухановим не є зобов'язальними. Першу групу вони відносять до відносин 

інтелектуальної власності, а другу – до речових відносних відносин і організаційних 

відносин [205, с.318]. 

З цього приводу слід зазначити, що в цивільному праві України розрізняють 

абсолютні і зобов'язальні відносини у сфері відносин інтелектуальної власності, які 

докладно досліджуються у вітчизняній цивілістиці [237; 238; 239]. 

В літературі обговорюються і інші види зобов'язань, які потребують 

класифікації. Так, В.А. Белов включає у систему зобов’язань також інформаційні 

зобов’язання, грошові зобов’язання і зобов’язання із встановлення чи припинення 

правовідносин [240]. Хоча автор детально не аргументує включення цих 

правовідносин в систему зобов’язань, нам видається, що такі пропозиції 

заслуговують на підтримку, оскільки, інформаційні зобов’язання не охоплюються 

перерахованими типами - це і не передання майна у власність, і не передання майна у 

користування, і не виконання робіт, і не завжди «надання послуг», оскільки у перших 

двох випадках йдеться про майно, а інформація – це не майно. 

З урахуванням вищезазначеного, можна зробити припущення, що у сфері 

туризму можуть використовуватись на сьогодні переважна більшість названих у 



 

 

153  

вищенаведеній класифікації зобов’язань – у сфері організованого туризму завдяки 

приватно-правовому принципу диспозитивності, ініціативі і можливості сторін діяти 

на власний розсуд у сфері дії цивільного права, а отже, обирати будь-який із видів 

зобов’язань за власним вибором і для найкращого врегулювання відносин; у сфері ж 

неорганізованого (самодіяльного, аматорського) туризму – з тих же причин, а 

додатково до цього – завдяки можливостям сучасних інформаційних технологій і 

прояву ще більшої свободи у виборі форм взаємодії у приватних відносинах, за 

умови дотримання положення, закріпленого у ч.3 ст. 509 ЦК України про те, що 

зобов’язання має ґрунтуватися на засадах добросовісності, розумності та 

справедливості. 

Залежно від співвідношення прав і обов’язків зобов’язання у сфері туризму 

можна поділяти на односторонні і взаємні (синалагматичні або зустрічні). Наявністю 

у однієї сторони лише прав, а у іншої – тільки обов’язків характеризуються 

односторонні зобов’язання. Такими у сфері туризму є, наприклад, зобов’язання із 

заподіяння шкоди туристу. Щодо зустрічних (взаємних) зобов’язань, то приймаючи 

участь в них, кожен із учасників має і права, і обов’язки, звідси – кожна із сторін є 

одночасно як кредитором, так і боржником. Зокрема, укладаючи договір оренди 

будинку на літній період для відпочинку, і орендар - турист і орендодавець-власник 

будинку одночасно мають і права, і обов’язки один щодо одного. Такі зобов’язання 

виконуються одночасно в переважній більшості випадків, якщо інше не передбачено 

законом, договором чи не випливає із самої суті конкретного зобов’язання. 

З урахуванням спрямованості (або мети) зобов’язання у сфері туризму можна 

поділяти на регулятивні і охоронні. В регулятивних зобов’язаннях, які передбачають 

у своєму змісті правомірну поведінку їх учасників, регулюється як сама поведінка 

учасників договору, так і інша правомірна діяльність. Зобов’язання із договорів, які 

виникають у сфері туризму є у своїй переважній більшості регулятивними. Їм на 

противагу охоронні зобов’язання можуть виникати, наприклад, внаслідок заподіяння 

шкоди туристу з метою захисту його порушеного права чи інтересу як суб’єкта 

цивільного права, вони виступають фактично різновидом засобів цивільно-правової 

відповідальності або захисту. 
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Зобов’язання можна поділяти залежно від ступеня визначеності його 

предмета, або залежно від визначеності предмета виконання зобов’язання на: 

однооб’єктні, або зобов’язання із визначеним змістом (боржник має здійснити певну 

дію - найбільш звичні і поширені види зобов’язань); альтернативні (коли боржник 

має право обирати одну із декількох дій, які він зобов’язаний здійснити); 

факультативні (коли боржник зобов’язаний здійснити певну дію, але при цьому має 

право замінити її іншою дією). Як бачимо, в цьому випадку йдеться скоріше про 

юридичний об’єкт (предмет) зобов’язання і про певну поведінку зобов’язаної особи 

(а саме - дії боржника), а матеріальний об’єкт не враховується. 

У випадку однооб’єктного зобов’язання кредитор має право вимагати від 

боржника виконання певної визначеної дії, яка зазначена у договорі, а тому і має 

бути виконана. Так, за договором надання оренди будинку туристу для відпочинку, 

орендодавець повинен передати орендарю-туристу в оренду будинок, а не виконати 

будь-які інші дії. 

Що стосується альтернативного зобов’язання, то його змістом є право вимоги 

та відповідний йому обов’язок здійснити одну із декількох дій на вибір. Виконання 

зобов’язання відбудеться, якщо буде здійснена одна із кількох можливих дій. Право 

вибору, якщо інакше не передбачено законом або текстом договору, не випливає із 

суті договору, належить боржнику. Саме йому надається можливість вибору дії, яку 

він має вчинити. Втім, право вибору може бути надане і кредитору, але в силу 

спеціальних положень закону. Так, турист (кредитор), якому запропоновано номер у 

готелі, який не відповідає умовам договору, має право вимагати від власника готелю 

(боржника) заміни номера на той, що передбачений у договорі, або вищої категорії, 

пропорційного зменшення ціни тощо. Альтернативні зобов’язання досить поширені 

у сфері туризму, оскільки турист у більшості випадків розглядається як споживач 

туристичних товарів і послуг і користується перевагами законодавства про захист 

прав споживачів, яким передбачена альтернатива вибору туристом зобов’язань у разі 

надання товарів чи послуг неналежної якості. 

Факультативними є такі зобов’язання, в силу яких боржник повинен виконати 

певну дію, але йому надається можливість замість цієї дії виконати іншу. Наприклад, 

організатор туру у сфері організованого туризму повинен надати інформаційні 
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послуги туристу у вигляді усних роз’яснень умов подорожі і особливостей 

маршруту, а замість цього, за домовленістю сторін, він може передати кредитору-

туристу у власність буклети і карти для самостійного ознайомлення з інформацією 

про тур. Якщо виконання першого зобов’язання стає неможливим, кредитор-турист 

не має права вимагати вчинення іншої, ніж визначена, дії. Виконанням зобов’язання 

буде або проведення дії – надання в даному разі інформаційної послуги, або передача 

речей – буклетів та карт з необхідною інформацією. 

Автори звертають увагу на різницю між альтернативним і факультативним 

зобов’язанням, вказуючи на те, що ця різниця часто є практично непомітною, однак 

вона існує, наприклад, за умов випадкової загибелі предмету виконання. Якщо 

трапляється випадкова загибель автомобіля, наслідки будуть різними: за 

альтернативного зобов’язання (або автомобіль, або гроші), - залишається обов’язок 

сплати грошей; за факультативного зобов’язання (автомобіль, а якщо ні, то гроші), - 

зобов’язання припиняється, оскільки доля факультативного предмета виконання 

цілком залежить від долі основного предмету [205, с.323]. На нашу думку, у цих 

прикладах йдеться не про предмет, а про втрату матеріального об’єкту зобов’язання. 

Такі приклади можна знайти у значній кількості, коли йдеться про зобов’язання у 

сфері туризму, оскільки туристи кожного разу, коли йдеться про втрату таких 

об’єктів, як транспортні засоби, білети на різні види транспорту, наприклад, через 

страйк перевізників, будинку відпочинку в разі його руйнування тощо мають 

обирати між альтернативним або факультативним зобов’язанням. В одних випадках 

допустима альтернатива, в інших – бажаний саме факультативний варіант. Більше 

того, на нашу думку, слід чітко зазначати у договорах у сфері туризму конкретний 

вид зобов’язання з конкретним матеріальним і юридичним об’єктом (предметом) у 

разі необхідності. 

В залежності від характеру змісту зобов’язань, їх можна поділяти на: 

зобов’язання з позитивним змістом та зобов’язання з негативним змістом. 

Якщо йдеться про зобов’язання, за яким боржник повинен виконати певну дію, 

а кредитору належить право вимагати вчинення такої дії, то йдеться про 

зобов’язання з позитивним змістом. Переважна більшість зобов’язань у сфері 

туризму є саме такими. 
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Наступним варіантом поділу зобов’язань на види за важливістю (значимістю) 

є їх розмежування на: головні (основні) та додаткові (акцесорні) зобов’язання. 

Наприклад, метою зобов’язання із договору трансферу туриста від аеропорту 

до місця відпочинку є фактично виконання головного зобов’язання із реалізації 

туристичного продукту. Якщо припиняється головне зобов’язання із реалізації 

туристичного продукту, то припиняється і додаткове – зобов’язання із надання 

трансферу до місця призначення. 

Зобов’язання можна розрізняти в залежності від можливості поділу 

виконання на подільні (які можна виконувати по частинам – зобов’язання із договору 

займу, поставки) і неподільні (виконання яких по частинах неможливе: наприклад, 

будівництво дому, написання картини тощо). Зобов’язання із реалізації цілісного 

туристичного продукту у сфері організованого туризму навряд чи можна віднести до 

подільних зобов’язань. Хоча «фізично» і можна уявити поділ зобов’язань із договору 

реалізації турпродукту на його окремі складові – зобов’язання із різного роду послуг, 

реалізації товарів, надання інформації, передачі прав на об’єкти інтелектуальної 

власності тощо – але сутність самого турпродукту може виявитися втраченою. 

За характером зв’язку зобов’язання із особистістю їх учасників виділяються 

зобов’язання особистого характеру і не персоніфіковані. В літературі відмічається, 

що зазвичай особистість боржника чи кредитора не впливає на виникнення, зміну чи 

припинення цивільних правовідносин, головне, щоб їх учасники (фізичні та 

юридичні особи) відповідали вимогам закону (були правоздатними), при цьому після 

смерті особи, яка є стороною у зобов’язанні, її права та обов’язки переходять до 

спадкоємця [241]. Проте, слід зазначити, що ряд зобов’язань настільки тісно 

пов’язані з особою боржника чи кредитора, що виконати їх в іншому суб’єктному 

складі неможливо. Такі зобов’язання є особистими зобов’язаннями. Серед таких 

називають і зобов’язання із надання туристичних послуг. Отже, у зобов’язаннях 

особистого характеру його учасникам необхідно виконувати дії, які є їх юридичним 

об’єктом (предметом) особисто самими учасниками, тобто зобов’язання настільки 

тісно пов’язані з особистістю, наприклад, однією із сторін, що заміна цієї сторони є 

неприпустимою. Так, пов’язаність зобов’язання із особистістю боржника призводить 

до того, що виконання його може бути здійснено лише ним. При цьому виді 
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зобов’язань забороняється передача виконання третій особі, а зі смертю (або 

припиненням юридичної особи) - боржника чи кредитора ці зобов’язання 

припиняються. Наприклад, при відшкодуванні шкоди, заподіяної здоров’ю фізичної 

особи-туриста, кредитором може виступати тільки сам потерпілий. 

Неперсоніфіковані зобов’язання не мають такого тісного зв’язку з особистістю 

боржника або кредитора, як ми засвідчили це у зобов’язаннях особистого характеру, 

передача в них прав та обов’язків можлива, зокрема, у вигляді правонаступництва, 

при заміні осіб у зобов’язанні тощо. Такі зобов’язання також можуть мати місце у 

сфері туризму, втім, ці питання є вельми дискусійним. 

Додамо до цього, що правовідносини у сфері туризму також часто носять 

довірчий характер, про що буде мова у підрозділі 3.1 цієї дисертації. Зокрема, ми вже 

звертали увагу на появу і поширення таких відносин у сфері неорганізованого 

туризму, де вони ґрунтуються в ряді випадків виключно на особистій довірі і 

репутації їх учасників, особливо сьогодні, коли вони формуються за допомогою 

інформаційних мереж. 

Зобов’язання у цивільному праві поділяються за можливістю зобов’язальних 

вимог підлягати судовому захисту на: загальні (позовні) і натуральні зобов'язання 

(або непозовні). Інтерес являють натуральні зобов’язання «вимоги за якими хоч і є 

правомірними, але позбавлені судового захисту в силу прямої вказівки закону, або з 

урахуванням сутності таких вимог» [242, с.155; 243, с.44-47; 244, с.26-28]. Такі 

зобов’язання виникають у випадках, коли юридично дійсні вимоги не підлягають 

судовому (позовному) захисту, а якщо вони виконані добровільно, назад виконане 

вже не повертається. Отже, прикладом натуральних зобов'язань можуть слугувати 

такі, за якими пропущений строк позовної давності: «Хоча у судовому захисті 

примусово виконати таке зобов'язання буде неможливо і позивач отримає відмову, 

однак боржник або інша зобов'язана особа, яка виконало зобов'язання із спливом 

строку позовної давності, не вправі вимагати виконане назад» [205, с.325]. 

Названим видам зобов’язань у сучасний період найбільше приділили увагу 

Н.Ю. Голубєва [245, с.226-229] і Н.Р. Майданик, яка зробила важливий висновок про 

те, що «за підставами виникнення натуральні зобов’язання можуть бути поділені на 

чотири групи: а) натуральні зобов’язання з правочину; б) натуральні зобов’язання, 
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що ґрунтуються на зловживанні правом; г) натуральні зобов’язання у зв’язку з 

набранням чинності помилкового рішення (ухвали) суду» [242, с.158]. Такі 

зобов'язання природно можуть мати місце і у сфері туризму. 

За критерієм визначеності змісту зобов’язання їх поділяють на зобов’язання з 

певним (конкретним) обсягом вимог і зобов’язання із невизначеним змістом (або 

алеаторні). У першому випадку йдеться про зобов’язання, в яких достатньо чітко 

відомо, які саме обов’язки підлягають виконанню, а також у якому саме обсязі 

кредитор може вимагати їх виконання від боржника. Переважна більшість 

зобов’язань саме такі, не є виключенням і сфера туризму. Що ж стосується 

зобов’язань із невизначеним обсягом вимог, які носять ще назву алеаторних, обсяг 

прав і обсяг обов’язків яких встановлюється лише у загальному вигляді, а самі 

послуги, конкретна вартість тощо чітко визначаються лише в процесі виконання 

зобов’язання, то до цього виду зобов’язань у сфері туризму можна віднести, 

наприклад, зобов’язання із заподіяння шкоди здоров’ю туристу. 

Алеаторними ще називають зобов'язання, засновані на ризикових договорах. В 

цих зобов'язаннях матеріальна вигода сторін повністю залежить від вірогідного або 

випадкового результату. Прикладами таких зобов'язань у цивільному праві зазвичай 

називають договори довічної ренти, в яких невідома тривалість життя отримувача 

ренти; договори страхування; ігор і парі та ряд інших. Такі зобов’язання можуть 

виникнути у сфері спортивного туризму, екстремального туризму тощо. До цього ж 

виду зобов’язань, як ми з’ясували, можна віднести і зобов’язання із заподіяння 

шкоди здоров’ю, в тому числі і у сфері туризму, оскільки, наприклад, кінцеву суму, 

розмір додаткової компенсації витрат на лікування туриста визначити наперед 

неможливо. Ґрунтовне дослідження алеаторних зобов’язань здійснено у вітчизняній 

цивілістиці Р.А. Майдаником [246] і Н.І. Майданик [247, с.88]. Втім, як бачимо, і тут 

може відбутися змішування понять зобов'язання і договору, що слід враховувати, 

аналізуючи зазначені види зобов’язань. Додамо також, що такі зобов'язання 

неможливо оспорювати як укладені під впливом омани [248, с.48-49]. Якщо говорити 

саме про зобов’язання із договорів страхування, то вони не тільки вельми поширені, 

але у сфері організованого туризму є обов'язковими і супроводжують інші договори, 

зокрема, такі як договір реалізації туристичного продукту чи договір про надання 



 

 

159  

туристичних послуг, що абсолютно виправдано в умовах непоодиноких порушень 

прав та законних інтересів туристів туроператорами, турагентами, перевізниками 

тощо. Попри всі ризики, необхідні вони і у сфері неорганізованого туризму, про що 

слід інформувати всіма можливими засобами неорганізованих, самодіяльних тощо 

туристів і закріпити відповідні положення у спеціальному законодавстві. 

Таким чином, у сфері туризму можуть використовуватись практично усі 

варіанти поділу зобов'язань на види за різними підставами. Отже, ми пропонуємо 

поділяти зобов'язання у сфері туризму (що включає як організований, так і 

неорганізований туризм) на такі види: 

1. За підставами виникнення зобов’язань у сфері туризму: договірні і не 

договірні зобов’язання. 

2. Залежно від характеру правового зв’язку між учасниками зобов’язання у 

сфері туризму: прості і складні. 

3. За видами здійснюваної боржником діяльності: зобов’язання із надання по-

слуг (найбільш поширений і визнаний законодавчо вид зобов’язань у сфері туризму); 

зобов’язання із передання майна у власність; зобов’язання із передання майна у ко-

ристування; інформаційні зобов’язання і зобов’язання із інформаційних відносин та 

ряд ін. 

4. Залежно від співвідношення прав і обов’язків зобов’язання у сфері туризму: 

односторонні і взаємні (синалагматичні або зустрічні). 

5. З урахуванням спрямованості (або мети) зобов’язання у сфері туризму: ре-

гулятивні і охоронні. 

6. Залежно від ступеня визначеності предмета зобов’язання, або залежно від 

визначеності предмета виконання зобов’язання на: однооб’єктні, або зобов’язання із 

визначеним змістом (найбільш звичні і поширені види зобов’язань); альтернативні 

(коли боржник має право обирати одну із декількох дій, які він зобов’язаний 

здійснити); факультативні (коли боржник зобов’язаний здійснити певну дію, але при 

цьому має право замінити її іншою дією). 

7. В залежності від характеру змісту зобов’язань у сфері туризму: зо-

бов’язання з позитивним змістом і зобов’язання з негативним змістом. 
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8. Залежно від важливості (значимості): головні (основні) і додаткові (акцесо-

рні) зобов’язання у сфері туризму. 

9. Залежно від можливості поділу виконання зобов’язань (або подільності 

предмета зобов’язань): подільні і неподільні. 

10. За характером зв’язку зобов’язання у сфері туризму із особистістю їх 

учасників: зобов’язання особистого характеру і не персоніфіковані. 

11. За можливістю зобов’язальних вимог підлягати судовому захисту: загальні 

(позовні) і натуральні (або непозовні) зобов’язання у сфері туризму. 

12. За критерієм визначеності змісту зобов’язання: із певним (конкретним) 

обсягом вимог і з невизначеним змістом (алеаторні) зобов'язання у сфері туризму. 

Недоговірні зобов’язання поділяються також в теорії на зобов’язання із 

правомірних дій і зобов’язання, що виникають внаслідок правопорушень (деліктів), 

про що йде мова у підрозділі 3.2 цієї дисертації. 

Щодо поділу зобов’язань залежно від особливостей їх змісту, або за 

співвідношенням прав і обов’язків сторін на зобов’язання односторонні, двосторонні 

(взаємні), а також за кількістю сторін у зобов’язанні на односторонні, двосторонні і 

багатосторонні, то це вірно тільки у разі, якщо не робити різниці між договором і 

зобов’язанням, оскільки тут має місце певне змішування понять «зобов’язання» і 

«договір», про що детальніше йде мова у підрозділі 3.1 цього дослідження. Тому ми 

не включаємо цей поділ на види до запропонованих вище, а ведемо про них мову у 

сфері туризму як про зобов’язання, що мають своєю підставою виникнення договори 

послуг, а також інші договори, які укладаються учасниками зобов’язальних відносин 

як у сфері організованого, так і неорганізованого туризму. 

Названі види зобов’язань, які можуть виникати у сфері туризму, дозволяють 

охарактеризувати конкретне зобов’язання більш повно. Втім, найбільш важливим є 

поділ зобов’язань у сфері туризму за підставами їх виникнення, тому в наступному 

розділі цієї дисертації ми зупинимось на договірних і недоговірних (позадоговірних) 

зобов’язаннях у сфері, що аналізується. 
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2 

- Туризм як один із найбільш привабливих способів набуття нових знань і 

вражень слугує створенню надійних соціальних зв’язків між людьми, народами і 

країнами; завдяки обміну інформацією, інтелектуальними напрацюваннями, това-

рами та послугами у туристичній сфері удосконалюються процеси всебічного ро-

звитку не лише окремих людей, але і цілих народів; надаючи або отримуючи ту-

ристичні послуги, туристичні товари у користування, інформацію про туристич-

ний продукт тощо особа стає учасником зобов’язальних відносин у сфері туризму. 

- Займаючись туризмом, людина стає учасником туристичних відносини, 

які з точки зору теорії цивільного права зазвичай розглядаються як відносини зо-

бов'язального характеру, що виникають між конкретно визначеними учасниками з 

приводу набуття, використання, реалізації, передачі прав на туристичний продукт 

– отже, для вітчизняної приватно - правової науки характерним є вивчення відно-

син у сфері туризму саме як зобов'язальних. 

- Цивільні правовідносини, в тому числі зобов'язальні, у сфері туризму ви-

являються на практиці надзвичайно неоднорідними за своїм змістом, особливо 

враховуючи неоднорідність самого туристичного продукту у сучасних реаліях ін-

формаційного суспільства, появу неорганізованих, самодіяльних, аматорських ви-

дів туризму, специфічний суб’єктний склад і конструкцію зобов’язань у сфері ор-

ганізованого туризму за участю туроператорів, турагентів і виконавців, а також 

представників та інших осіб, яких обирає турист, укладаючи договори у сфері не-

організованого туризму. 

- Ступінь співвідношення приватноправового і публічноправового регу-

лювання відносин у туристичній сфері значною мірою залежить від економічної і 

правової політики держави у той чи інший період розвитку, а також від ініціативи 

і самодіяльності, автономії волі фізичних осіб – туристів. 

- Правова модель ринку реалізації турпродукту в широкому розумінні і 

туристичних послуг у вузькому, має переважно договірну природу, правовідноси-

ни виникають у зв’язку із створенням (виробництвом) і подальшим формуванням, 
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просуванням, реалізацією і споживанням туристичного продукту, тому їх природа 

є передусім приватноправова. 

- Як одна із основних категорій приватного права, зобов'язання посідає 

своє окреме місце у системі цивільних правовідносин і трактується неоднозначно, 

при цьому найпоширенішим підходом залишається розуміння зобов’язання як ви-

ду цивільних правовідносин. У туристичній сфері важливо вирізняти зобов’язання 

у розумінні правовідносин, обов’язку чи боргу і документів, в яких цей обов’язок 

зафіксований. 

- У ЦК Республіки Казахстан говориться про зобов’язання як правовідно-

шення, але з одним важливим уточненням: «Кредитор зобов’язаний прийняти від 

боржника виконання». Пропонується передбачити таку норму і в ч. 1 ст.509 ЦК 

України. 

- Для вірного розуміння категорії «зобов’язання у сфері туризму» слід 

врахувати як загальні, або родові ознаки, що притаманні будь-яким видам цивіль-

но-правових зобов’язань, так і специфічні риси, які характеризують особливості 

названих видів цивільних правовідносин у сфері організованого і неорганізовано-

го туризму, між туроператорами і туристами, турагентами і туристами, туропера-

торами і виконавцями, між туристами і виконавцями тощо. 

- Зобов’язання у сфері організованого туризму за участі туриста і туропе-

ратора може бути визначене у самому загальному вигляді як правовідношення, в 

якому одна сторона (кредитор, яким є турист) має право вимагати від іншої сто-

рони (боржника, яким є туроператор) вчинення певних дій – зокрема, створення 

(формування) і реалізації (надання) якісного туристичного продукту (у вигляді 

туристичних послуг), або утримання від певних дій, а боржник зобов’язаний вчи-

нити на користь кредитора відповідну дію чи дії із створення (формування) і реа-

лізації (надання) якісного туристичного продукту. Кредитор зобов’язаний при 

цьому прийняти від боржника виконання і оплатити сформований туроператором 

турпродукт. 

- Зобов’язання у сфері неорганізованого туризму за участі туриста може 

бути визначене у самому загальному вигляді як правовідношення, в якому одна 
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сторона (кредитор, яким є турист) має право вимагати від іншої сторони (боржни-

ка, якою є будь-яка фізична чи юридична особа) вчинення певної дії чи дій, а саме 

– передання речей, майна, виконання робіт, надання послуг, інформації, результа-

тів інтелектуальної творчої діяльності і/або прав на них тощо, або утримання від 

певних дій, а боржник зобов’язаний вчинити на користь кредитора відповідну дію 

чи дії з метою формування якісного туристичного продукту. Кредитор зо-

бов’язаний при цьому прийняти від боржника виконання і оплатити сформований 

або наданий турпродукт. 

- Найбільш поширеними недоговірними (позадоговірними) правовідноси-

нами є деліктні правовідносини, які спрямовані на відшкодування заподіяної 

шкоди чи компенсацію моральної шкоди, викликаної порушенням прав суб’єкта 

туристичних відносин, які також відносяться до зобов’язань у сфері туризму. 

- Частина правовідносин у сфері туризму виникає у зв'язку з реалізацією 

туристом своїх абсолютних цивільних прав – права власності (на туристичні кар-

ти, продукти харчування, туристичне знаряддя, сувенірну продукцію, придатний 

для використання для проживання транспорт, палатки), комплексу інформаційних 

прав (з набуття, ознайомлення і використання туристичної інформації, зокрема, 

права на інформацію як особистого немайнового блага, права на інформаційну 

послугу тощо), і комплексу особистих немайнових прав (особливо прав: на життя, 

охорону здоров'я, результати інтелектуальної творчої діяльності, на особисті па-

пери, на об'єднання тощо). В названих абсолютних туристичних відносинах, на 

відміну від зобов’язальних з їх визначеними суб’єктами, праву однієї особи на 

об'єкт цивільних прав протистоїть обов'язок всіх інших членів суспільства не по-

рушувати права суб'єкта у сфері туризму. 

- Вітчизняні вчені допускають можливість існування зобов’язальних пра-

вовідносин, які мають немайновий характер і тому сьогодні вже не можна визнати 

вичерпним у цьому аспекті легальне визначення зобов'язання.  

- Узагальнивши і взявши за основу визначення зобов’язання надане 

Р.А. Майдаником, зобов’язання у сфері туризму (організованого і неорганізовано-

го у їх поєднанні) можна визначити у найзагальнішому вигляді як відносне право-
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відношення юридично рівних учасників туристичних відносин з приводу надання 

майнових і немайнових благ, відповідно до якого на боржника покладено один 

або декілька обов’язків (із кореспондуючими їм правомочностями кредитора) 

вчинити позитивну або негативну дію, спрямовану на задоволення інтересу кре-

дитора. 

- Правовідносини у сфері туризму, в тому числі і зобов’язальні, часто но-

сять довірчий характер, особливо у сфері неорганізованого туризму, де вони ґрун-

туються в ряді випадків виключно на особистій довірі і репутації їх учасників, 

особливо сьогодні, коли вони формуються за допомогою інформаційних мереж. 

- Згідно з положеннями, прийнятим у теорії цивільного права, обов’язок 

боржника в зобов’язаннях у сфері туризму має переважно активний характер, хо-

ча може мати і пасивний характер. Зобов’язання туроператора, які виникли на пі-

дставі договору реалізації туристичного продукту, може бути прикладом цивіль-

них правовідносин, які виникли як активне зобов’язання. У такому договорі вико-

навець - боржник (туроператор) зобов’язаний створити, сформувати і надати ту-

ристу якісний турпродукт. В пасивних зобов’язаннях боржник повинен утримати-

ся від вчинення дій, наприклад, зберігач майна туриста в готелі не повинен ним 

користуватися, втім, такий пасивний обов’язок завжди виникає як результат акти-

вної поведінки, в даному випадку - із попереднього зобов’язання, яке виникло 

щодо збереження майна туриста. 

- Слід відрізняти категорії «зобов’язання із надання туристичних послуг» і 

«зобов’язання у сфері туризму». До зобов’язань із надання туристичних послуг 

належать лише ті, предмет яких передбачає саме надання послуг у туристичній 

сфері. Водночас, поняття «зобов’язання у сфері туризму» має більш широке розу-

міння і може містити у собі ряд інших зобов’язань, таких як зобов’язання, підста-

вою виникнення яких є договори агентування, представництва, перевезення, оре-

нди, фрахтування, франчайзингу, простого товариства, а також надання послуг та 

ряд ін., які укладаються між різними суб’єктами, які характерні для сфери туриз-

му, в тому числі – зобов’язання, що виникають із недоговірних правовідносин. 
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- До зобов’язань у сфері туризму (організованого і неорганізованого у їх 

поєднанні) можуть бути віднесені будь-які відносні цивільні правовідносини, ма-

теріальним (але також і таким, що носить нематеріальний, немайновий характер) 

об’єктом яких може бути практично будь - який об’єкт цивільних прав, якщо во-

ни виникають у процесі створення (формування) і реалізації (надання) туристич-

ного продукту. Причому слід враховувати, що цей об’єкт насправді може мати 

немайновий характер і що назву «матеріальний» цей об’єкт отримав у теорії зо-

бов’язального права, оскільки існує ще один - юридичний об’єкт – а саме дії бор-

жника, який у ряді джерел згадується як предмет зобов’язання. 

- Із легального визначення туристичного продукту можна зрозуміти, що 

туристичний продукт розуміється виключно як комплекс туристичних послуг. 

Втім, правовідносини у сфері туризму виникають, зокрема, у сфері неорганізова-

ного туризму, і щодо товарів, причому під категорією «товар» сьогодні розумі-

ються як речі (майно), так і роботи, послуги, і з певними застереженнями, немай-

нові об'єкти цивільних прав, такі як результати творчої діяльності, інформація 

тощо. 

- Туристичні послуги і товари, судячи із змісту ст.1 Закону України «Про 

туризм», поділяються на характерні і супутні. Те, що характерні туристичні пос-

луги та товари – це «послуги та товари, призначені для задоволення потреб спо-

живачів, надання та виробництво яких суттєво скоротиться без їх реалізації ту-

ристам», а супутні туристичні послуги і товари – це «послуги і товари, призначені 

для задоволення потреб споживачів, надання та виробництво яких несуттєво 

скоротиться без їх реалізації туристам», доводить, що йдеться не лише про пос-

луги, але і про товари, чим і підкреслена різниця через союз «і», а в цивільному 

праві під товаром розуміються речі, майно, результати творчості, і інформація 

тощо. 

- Розуміння об'єкту зобов’язань у сфері туризму ускладнюється, оскільки, 

як відомо з доктрини цивільного права, об'єкти у зобов'язаннях бувають юридичні 

і матеріальні (причому об’єкт у зобов’язанні згідно із сучасними теоретичними 

розробками може мати і немайновий характер – головне – це можливість його бу-
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ти обороноздатним). Щодо юридичного об'єкта зобов'язань, яку уособлює певна 

поведінка зобов’язаної особи – позитивні дії боржника, то в літературі його інко-

ли називають «предметом», а не «об'єктом» таких правовідносин, що свідчить про 

необхідність уточнення категоріального апарату інституту зобов’язального права. 

- Враховуючи, що у туристичному законодавстві використовується термін 

«реалізація» туристичного продукту, пропонується під реалізацією товарів, робіт 

чи послуг організацією чи фізичною особою у сфері туризму розуміти передання 

(надання) на оплатній чи безоплатній основі (включаючи обмін послугами чи то-

варами) прав на ці послуги, а в ряді випадків - і на їх результати, прав власності, 

або прав користування товарами (речами, майном тощо), прав на використання 

результатів інтелектуальної, творчої діяльності, інформації тощо. 

- Зміст зобов'язального договірного правовідношення у сфері організова-

ного туризму складають дії, спрямовані в основному на надання туристичних по-

слуг і додатково – надання інших товарів і послуг, а для неорганізованого туризму 

– це дії, спрямовані на надання будь-яких товарів і послуг у будь-якому їх поєд-

нанні, які складають умовний, так би мовити по аналогії «туристичний продукт». 

- Договір реалізації туристичного продукту може бути підставою виник-

нення низки зобов’язань, відповідно до яких боржник (виконавець) може бути зо-

бов’язаний: надати туристу весь комплекс послуг із перевезення, розміщення, ха-

рчування тощо (тобто йдеться лише про послуги незалежно від їх кількості), отже, 

договір, який є підставою для надання туристу комплексних туристичних послуг, 

слід так і називати – договір про надання туристичних послуг; якщо йдеться та-

кож про інші зобов’язання – з передання в оренду будинку, сувенірної продукції – 

у власність, з використання спортивного знаряддя, надання інформації чи переда-

чі прав на об’єкти права інтелектуальної власності тощо, то договір, який опосе-

редковує комплекс усіх відповідних зобов’язань, доречніше так і називати – дого-

вір реалізації туристичного продукту з урахуванням його змішаного характеру. 

- Організатор туру у сфері організованого туризму фактично набуває пра-

во на послуги, які складають турпродукт на підставі договорів з особами, які на-

дають окремі послуги. Такі договори слугують правовою підставою покладання 
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виконання зобов’язань з надання туристичних послуг на користь третьої особи - 

туриста, яка не є учасником цього зобов’язання. 

- У сфері туризму можуть використовуватись на сьогодні переважна біль-

шість відомих видів зобов’язань – у сфері організованого туризму завдяки при-

ватно-правовому принципу диспозитивності, ініціативі і можливості сторін діяти 

на власний розсуд у сфері дії цивільного права, а отже, обирати будь-який із видів 

зобов’язань за власним вибором і для найкращого врегулювання відносин; у сфері 

ж неорганізованого (самодіяльного, аматорського) туризму – з тих же причин, а 

додатково до цього – завдяки можливостям сучасних інформаційних технологій і 

прояву ще більшої свободи у виборі форм взаємодії у приватних відносинах, за 

умови дотримання положення, закріпленого у ч.3 ст. 509 ЦК України про те, що 

зобов’язання має ґрунтуватися на засадах добросовісності, розумності та справед-

ливості. Найбільш важливим при цьому є поділ зобов’язань у сфері туризму за 

підставами їх виникнення на договірні і недоговірні (позадоговірні). 
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РОЗДІЛ 3. ДОГОВІРНІ ТА НЕДОГОВІРНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ У СФЕРІ 

ТУРИЗМУ 

3.1 Договір як основна підстава виникнення, зміни і припинення 

зобов’язань у сфері туризму 

Оскільки договірні зобов’язання є найпоширенішим видом зобов’язань у сфері 

туризму, а обидва поняття – і зобов’язання, і договір – є найвідомішими у 

цивільному праві і часто використовуються разом, інколи, з певними уточненнями – 

як синоніми, або навіть протиставляються, спробуємо проаналізувати обидва для 

того, щоб зупинитися на окремих видах договірних зобов’язань у сфері туризму. 

У законодавстві категорія договору згадується передусім серед 

найпоширеніших юридичних фактів, що породжує зобов’язання (яке, як вже 

зазначалося вище, розуміється переважно як правовідношення, в якому одна сторона 

зобов’язана вчинити на користь другої сторони певну дію або утриматися від певної 

дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов’язку). Так, у 

ч.2 ст.509 ЦК України вказується, що зобов’язання виникають з підстав, 

встановлених статтею 11 ЦК України, в свою чергу, у ч.2 ст.11 ЦК України 

підставами виникнення цивільних прав та обов’язків названо, перш за все, договори 

та інші правочини. Отже, договір у приватному праві розуміється як різновид 

юридичних фактів і є основною підставою виникнення по-перше, зобов’язань як 

правовідносин, по-друге, цивільних прав та обов’язків. 

Роль і значення договору у цивільному праві не піддається сумніву, а інституту 

договору завжди приділялась і приділяється цивілістами не аби яка увага. Нині 

можна спостерігати перетворення договору на універсальну модель опосередкування 

цивільних правовідносин, які характеризуються самостійністю їх учасників, їх 

вільним волевиявленням і юридичною рівністю. Не можна заперечувати, що за роки 

незалежності зросла кількість договорів, ними охоплений більший перелік 

різноманітних відносин, а механізм нормативного регулювання, умов, порядку тощо 

виконання договірних зобов’язань зазнає якісної трансформації. 

Звертає на себе увагу той факт, що правовий інститут договору відомий, перш 

за все, як вагомий елемент системи цивільного права, а також входить у систему 
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цивільного законодавства і вивчається представниками цивілістичної науки протягом 

багатьох століть. Між тим, з плином часу доктринальні підходи неодноразово 

змінювались – як щодо переліку і змісту видів договорів, так і самої його правової 

природи. На нинішньому етапі вітчизняної науки докорінно змінилося розуміння 

економічних, товарно-грошових відносин, відійшли у минуле радянські погляди 

щодо переліку, видів, значення договорів у суспільному житті. Це призвело спершу 

до теоретичного, а потім і законодавчого визнання у незалежній Україні договору 

універсальною моделлю опосередкування відносин, заснованих на принципах 

цивільного права, згідно з основними засадами цивільного права (ст. 3 ЦК України) і 

ч.3 ст. 509 ЦК України, в якій зазначено, що зобов’язання має ґрунтуватися на 

засадах добросовісності, розумності та справедливості. Сьогодні можна констатувати 

значне розширення сфери застосування договору, а разом із цим – зростання його 

ваги у регулюванні цивільних правовідносин. Прикладом можуть слугувати відомі 

сучасній практиці традиційні і нові договірні конструкції, що використовуються у 

сфері туризму. У неорганізованому (самодіяльному, самостійному, аматорському) 

туризмі, який набуває в епоху тотальної інформатизації і новітніх технологій все 

більшого розвитку у всьому світі, туристами, мандрівниками використовується 

набагато ширший спектр договірних відносин, ніж той, що вже став традиційним в 

організованому туризмі за участю туристичних фірм, турагенств і туроператорів. 

Практично кожен турист сьогодні може самостійно сформувати «туристичний 

пакет» за своїм бажанням і можливостями. При цьому у процесі укладання договору 

сторони - частіше, ніж це відбувалося раніше - самостійно визначають права і 

обов’язки, встановлюючи взаємовигідний правовий режим регулювання відносин. 

Безперечно, це одночасно полегшує і ускладнює виконання основного завдання 

туристичної діяльності – задоволення прав і інтересів кожної конкретної людини у 

повноцінному відпочинку, досягнення його завдань і безпеки у процесі самої 

подорожі. Зазначене пояснює неабиякий інтерес у здійсненні аналізу ряду питань, 

починаючи із правової природи і місця договорів у системі цивільно-правових 

інститутів, закінчуючи особливостями їх окремих типів і різновидів. 

Будучи юридичним фактом, договір фактично є передумовою виникнення 

зобов’язання, сприяє перевтіленню абстрактних правових норм (нормативних 
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приписів законодавства) у конкретні правові відносини. В результаті відбувається 

внормування здійснення суб’єктивних прав і обов’язків сторін, тобто формуються 

погоджені сторонами юридичні правила. Таким чином, договір підтверджує свою 

визначну роль ефективного правового регулятора. 

Не заглиблюючись детально у значну кількість наукових дискусій щодо 

розуміння сутності договору, згадаємо лише тезово найбільш відомі підходи по 

цьому питанню в різні історичні періоди, а також думки окремих авторів, які 

найбільш чітко, або оригінально, або вивірено з точки зору законодавства і практики 

визначали поняття договору, його правову природу і найважливіші риси й ознаки. 

Так, договір розглядався в літературі і законодавстві залежно від історичного 

періоду і країни, в якій формувалося його розуміння: як двостороння угода, в якій 

виражена воля двох сторін, спрямована на досягнення або припинення правового 

результату - виникнення, зміну чи припинення прав і обов’язків (римське приватне 

право) [249, с.281] - цей підхід актуальний і сьогодні; як узгодження, за допомогою 

якого одна або кілька осіб зобов’язуються перед іншою особою дати будь-що, 

зробити будь-що або не робити будь-що (ст. 1101 Французького цивільного кодексу 

(Кодекс Наполеона) 1804 р.) [250]; як зобов’язання, яке випливає з угоди сторін 

відповідно до закону та інших відповідних норм права (Єдиний торговий кодекс 

США) [251]; (за такого підходу договір практично ототожнюється із зобов’язанням, 

але лише з тим, яке виникає на підставі угоди) [252, с.207]; у цивільному 

законодавстві Німеччини взагалі не дається визначення договору [252, с.207]; як 

юридичний факт, що формує і оформлює на основі загальної вільної волі сторін 

умови договору; при цьому у договорі як правовідношенні відбувається 

трансформація зазначених умов в суб'єктивні права та обов'язки сторін, а також 

реалізація цих прав і обов'язків за допомогою дій сторін; у договорі реалізуються 

також правові гарантії належного виконання договору і відповідальність за його 

порушення; договір як юридичний факт зазвичай негайно з набрання ним чинності 

породжує договір як правовідношення, в якому і реалізується мета договору шляхом 

його виконання [253, с.117]; як юридичний факт, з яким норми права пов'язують 

виникнення (а також зміну і припинення) зобов'язання; дане зобов'язання, оскільки 

воно виникає на основі договору, називається договірним; оскільки будь-яке 
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зобов'язання - правовідносини, то договір як угода сторін є юридичним фактом, на 

основі якого виникає договірне зобов'язальне правовідношення [254, с.455]; як 

юридичні факти і одночасно як правовідносини (вираз узгодженої волі сторін, 

спрямованої на досягнення цілей, які не суперечать соціалістичному правопорядку, 

що будучи юридичними актами, встановлюють, змінюють або припиняють цивільні 

правовідносини [254, с.437]; як невиправдане використання терміну договір в якості 

цивільного правовідношення, оскільки в ньому змішуються юридичний факт і його 

правові наслідки (підстави виникнення зобов'язань із самим зобов'язанням) [255, 

с.432-433]; як найменування самих правовідносин, що виникли з договору; 

примірних форм, які застосовуються при укладанні різних договорів; документа, в 

якому виражено досягнуту сторонами угоду [256; 257, с.5]; як право чин [256], 

правомірний правочин (оскільки, як пояснюють автори такого підходу О.В. Дзера і 

С.М. Бервено, визначення договору як домовленості двох або більше сторін є 

невдалим, оскільки не кожна домовленість набуває ознак договору, а введення в ст. 

636 ЦК терміну «домовленість» стало наслідком прагнення розробників нового ЦК 

України до уніфікації цивілістичної термінології, використовуваної в правових 

системах, насамперед, країн СНД, зокрема Російської Федерації; в українській 

філологічній літературі синонімами договору вважаються - угода, контракт, 

домовленість; безумовно, при визначенні поняття договору не можна 

абсолютизувати філологічне значення його синонімів [256]. Отже це - правомірний 

правочин взаємоузгодженої волі двох і більше сторін, спрямованої на виникнення, 

зміну або припинення цивільних прав та обов’язків у формі зобов’язального 

правовідношення та на врегулювання відносин між цими сторонами шляхом 

закріплення цих прав та обов’язків у визначеній законом форм [257, с.13]. Ми 

підтримуємо таку позицію і вважаємо можливим додати до неї думку В.В. Луця, 

який пропонує розглядати договір як цивільні правовідносини (зобов’язання), що 

виникли з договору як юридичного факту або правовий документ, яким зафіксовано 

виникнення договірного зобов’язання з волі його учасників [258, с.18-19]. 

В цьому дисертаційному досліджені ми фактично з перших сторінок не лише 

підтримуємо наведені вище позиції О.В. Дзери і В.В. Луця, але і вважаємо можливим 

запропонувати розуміння договору у сфері туризму із урахуванням найбільш 
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важливих підходів, які відсилають до категорії зобов’язань. Так, договір у сфері 

туризму можна розуміти: 

- як правочин двох і більше сторін, який завдяки взаємоузгодженій волі і сві-

домому врегулюванню відносин спрямовується на виникнення, зміну або припинен-

ня цивільних прав і обов’язків у формі цивільних правовідносин (зобов’язань) і на 

закріплення цих прав та обов’язків у визначеній законом формі; 

- при цьому, на нашу думку, не втрачає значення розуміння договору, в тому 

числі у сфері туризму, як юридичного факту, що породжує цивільні правовідносини 

(зобов’язання); 

- а також як правового документу, за допомогою якого констатується виник-

нення договірного зобов’язання, що спирається на взаємоузгоджену усвідомлену во-

лю його учасників; 

- і як специфічного джерела права. Остання позиція ґрунтується на розробках 

С.О. Погрібного [259, с.36]. 

У договорі відбувається трансформація зазначених вище умов у суб’єктивні 

права і обов’язки сторін, а також їх подальша реалізація за допомогою дій сторін. 

В той же час, не можемо погодитись із концепцією договору як особливого 

виду нормативного акта, якщо цей договір має форму типового (зразкового) 

договору С.А. Верба і солідарні з позицією, висловленою представниками Київської і 

Харківської цивілістичних шкіл, які вбачають в типових договорах, умови яких є 

обов’язковими для сторін, ознаки нормативного регулювання і вірно зазначають, що 

типові договори, які затверджуються уповноваженими органами, не набули нині 

значного поширення, а відтак і практичного значення [256]. Справедливо це і для 

сфери туризму. 

Для розуміння договору у сфері туризму ми використовуємо розробки 

С.О. Погрібного, який зазначає, що «переважним способом правового регулювання 

договірних цивільних відносин в Україні є саморегулювання, що здійснюється 

безпосередньо учасниками таких відносин як членами громадянського суспільства з 

урахуванням їх власних інтересів [259, с.25]. Це особливо актуально для сучасної 

сфери туризму і дозволяє розглядати договір як джерело норм цивільного права, що 

містять у собі правила поведінки для суб’єктів суспільних відносин, звідси джерелом 
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норм цивільного права автор вважає будь-який акт-документ, який таке правило 

поведінки закріплює, відображає [259, с.26]. 

В свою чергу, легальне визначення договору надане у Розділі ІІ ЦК України 

(«Загальні положення про договір») у ст. 626 ЦК України («Поняття та види 

договору»): «договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на 

встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків». Як бачимо, 

легальне визначення не віддзеркалює поширеного доктринальних підходів, хоча в 

цілому і не протирічить їм. В той же час можна помітити відмінності у підходах до 

легального визначення вітчизняного законодавця і зарубіжних, які наведені у 

переліку визначень вище. Таким чином, «кодекс сприйняв поняття договору, 

сформульоване в юридичній доктрині, яке зводилося до розуміння договору як 

юридичного факту, що породжує відповідні цивільні правовідносини. Проте 

законодавче визначення поняття договору було піддане критиці у зв’язку з 

відсутністю в ньому категорії правочину, яка введена взамін поняття «угода» [200, 

с.177]. 

Отже, протягом багатьох століть і особливо останнього століття у розумінні 

поняття договору склалось ряд концепцій, серед яких найбільш придатною для 

застосування у законодавстві і практиці виявилась теорія договору як юридичного 

факту у формі правомірної дії – юридичного акту, який породжує виникнення, зміну 

або припинення цивільних прав і обов’язків. Поширеність такого підходу в 

літературі, його популярність у свій час серед науковців, а також запровадження у 

цивільне законодавство із віднесенням до підстав виникнення цивільних 

правовідносин, зокрема, у ЦК України (ст.11), свідчать про його обґрунтованість із 

доповненням, яке міститься у ст. 262 ЦК України і визначає договір як домовленість 

двох або більше сторін, спрямовану на встановлення, зміну або припинення 

цивільних прав та обов’язків. Втім, заслуговує на підтримку, як зазначалося вище, 

використання замість терміну «домовленість» – терміну «взаємоузгоджена 

усвідомлена воля». 

Надзвичайно привабливо з огляду на чинну термінологію ЦК України виглядає 

також теорія договору як правочину, більш того, у цьому знаходить свій прояв 

прагнення українських цивілістів утвердити концепцію, відмінну від застарілої 
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радянської та бувших держав у складі Радянського Союзу, наблизившись до ідеалів 

європейського приватного права, тому у нашому розумінні договору у сфері туризму 

ми зробили спробу поєднати і врахувати усі сучасні підходи. 

Отже, ще раз звернемо увагу, що зобов’язання виникають у багатьох випадках 

на підставі договору, а правовідносини, які виникають при цьому можна 

охарактеризувати як договірні зобов’язальні. Таким чином, немає підстав 

ототожнювати зобов’язання як правовідносини між кредитором та боржником з 

договором як правовою підставою їх виникнення. Підставою для виникнення 

зобов’язальних відносин при цьому може бути не тільки договір, але і правомірні 

односторонні дії, а також заподіяння шкоди (делікти), створення результатів 

інтелектуальної творчої діяльності тощо. 

Підкреслимо також, що розуміння договору як документа, як зовнішньої 

форми фіксації прав та обов’язків сторін, має свої вади, оскільки не враховує 

практику виникнення договірних зобов’язальних відносин у сфері туризму на 

підставі усних договорів, або договорів, які укладаються за допомогою 

конклюдентних дій (наприклад, договори купівлі-продажу сувенірної продукції) з 

використанням автоматів, мережі Інтернет, на підставі публічної оферти тощо, в 

яких не відбувається фіксації прав та обов’язків сторін у письмовому вигляді у 

договорі. 

Звертає на себе увагу в останні роки і практика укладання договорів у сфері 

туризму в електронній формі. Їх поширення, особливо в таких видах туризму як 

неорганізований (самодіяльний, аматорський) поєднується із можливостями 

укладати договори, в яких сторони або лише загалом визначають його умови, 

використовуючи базову модель договору, сформовану законодавцем, і фіксують у 

додатках окремі особливості об’єкта договору, його ціну, строки виконання тощо, 

або використовують технологію блокчейн. 

Оскільки договір як документ є, по-суті, лише формою фіксації погодженого 

волевиявлення сторін, переважне значення набуває відповідність змісту договору 

внутрішній волі його сторін, а не лише самий його текст. Законодавець закріплює у 

ст. 213 ЦК України положення, згідно з яким при тлумаченні змісту договору 

враховується однакове для всього змісту правочину значення слів і понять, а також 
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загальноприйняте у відповідній сфері відносин значення термінів; втім, якщо немає 

можливості визначити справжню волю особи, яка вчинила правочин, до уваги 

беруться мета правочину, зміст попередніх переговорів, усталена практика відносин 

між сторонами, звичаї ділового обороту, подальша поведінка сторін, текст типового 

договору та інші обставини, що мають істотне значення. Вільне волевиявлення 

учасника правочину і відповідність його внутрішній волі є також необхідною 

умовою чинності договору (ч.3 ст. 203 ЦК України), тому важливо уточнити, що 

взаємоузгоджена воля сторін свідомо спрямовується на врегулювання відносин для 

виникнення, зміни або припинення цивільних прав і обов’язків у вигляді цивільного 

правовідношення (зобов’язання). 

Таким чином, визначаючи чинність договору слід враховувати, перш за все, 

внутрішню узгоджену (і усвідомлену) волю сторін договірних відносин із набуття 

цивільних прав та обов’язків, а не лише форму договору як документа. Оскільки ми 

вже пересвідчились вище, що далеко не кожний договір є документом, його 

тлумачення у такому розумінні можна сприймати лише як данину історичному 

погляду, який втратив сьогодні актуальність. 

Підхід до договору як джерела права має свої переваги, а саме враховує 

диспозитивність, вільне волевиявлення, усвідомлену волю, юридичну рівність та 

майнову самостійність учасників правових відносин. Втім, такими насправді є лише 

договори, які визначають правила поведінки, відмінні від тих, які встановлені у 

законодавстві. Це підтверджується нормою ч. 3 ст. 6 ЦК України, в якій закріплено, 

що сторони в договорі можуть відступити від положень актів цивільного 

законодавства і врегулювати свої відносини на власний розсуд. Сторони в договорі 

не можуть відступити від положень актів цивільного законодавства, якщо в цих 

актах прямо вказано про це, а також у разі, якщо обов'язковість для сторін положень 

актів цивільного законодавства випливає з їх змісту або із суті відносин між 

сторонами. Тому навіть С.О. Погрібний, який обстоює позицію договору як джерела 

права, погоджується з тим, що характеристика договору як джерела права підлягає 

обмеженому тлумаченню: договір як індивідуальне джерело права, поширює своє 

регулювання лише на учасників договірних відносин (як правило, це сторони 

договору) тільки у випадках та у частині визначення сторонами інших правил 
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поведінки, ніж ті, які встановлені у законодавстві за умов відсутності нормативної 

заборони або у разі, якщо обов'язковість для сторін положень актів цивільного 

законодавства не випливає з їх змісту або із суті відносин між сторонами [259, с.26]. 

Підсумовуючи зазначимо, що ми вважаємо можливим приєднатися до 

концепцій розуміння договору як правочину і як юридичного факту і розглядати їх 

саме у такому розумінні у сфері туристичних відносин. Такий підхід до тлумачення 

договору дозволяє розмежувати договір як правочин і юридичний факт та 

зобов’язання як правовідносини. При цьому цивільні зобов’язання у сфері туризму 

мають свою специфіку. 

У статтях 20 – 22 Закону названо різні види договорів у сфері туризму: окрім 

договору на туристичне обслуговування, названо також договір на екскурсійне 

обслуговування, (за яким одна сторона (суб’єкт, що здійснює туристичну діяльність) 

за встановлену договором плату зобов’язується надати за замовленням іншої сторони 

(екскурсанта) обслуговування, істотною частиною якого є послуги екскурсовода 

(гіда-перекладача) загальною тривалістю не більше 24 годин, які не включають у 

себе послуги з розміщенням) і договір на готельне обслуговування, (за яким одна 

сторона (готель або інший суб’єкт, що надає послуги з розміщення) зобов’язується за 

дорученням іншої сторони (проживаючого) надати послуги по тимчасовому 

проживанню (ночівлі) у спеціально обладнаному жилому приміщенні (номері), 

виконати або організувати виконання інших визначених договором на готельне 

обслуговування послуг, пов’язаних з тимчасовим проживанням, а проживаючий 

зобов’язується сплатити за ці послуги встановлену плату), які тяжіють до їх 

загального розуміння як договорів послуг, хоча термін, який використано у назвах 

всіх трьох вищезазначених договорів, не відповідає термінології ЦК України. 

Крім того, категорії «послуги» і «обслуговування», які фактично прирівняні у 

Законі, насправді не можуть, на нашу думку, використовуватись завжди як синоніми, 

оскільки категорія «обслуговування» притаманна спеціальному законодавству у 

сфері захисту прав споживачів, тоді як не всіх туристів можна вважати споживачами 

у розумінні законодавства про захист прав споживачів, тож на них може не 

поширюватись ні термінологія, ні особливості регулювання відносин за їх участю. 
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Прикладом можуть бути туристи, які обирають неорганізовані (самодіяльні, 

аматорські) види туризму. 

Намагаючись у цьому підрозділі не лише проаналізувати, але і певним чином 

систематизувати договори як підстави виникнення, зміни, виконання і припинення 

зобов’язань у сфері туризму, звернемо увагу, перш за все, на роль договору як 

самостійного правового регулятора людської діяльності, яка неодноразово 

підкреслювалась в юридичній літературі [260, с.397-409; 261; 262; 263, с.10-22]. 

Р.О. Халфіна звертала особливу увагу на те, що роль договору не обмежується тільки 

тим, що він розглядається як важливий юридичний факт, з яким пов’язується 

виникнення, зміна або припинення правовідносин [264, с.105-106]. Н.С. Кузнєцова з 

цього приводу зазначає: «Категорія цивільно-правового договору належить до тих 

правових феноменів, роль і значення яких у впорядкуванні суспільних відносин, 

незважаючи на численні дослідження, й досі залишаються недостатньо вивченими» 

[260, с.397], - і далі: «В умовах формування і розвитку ринкових засад в організації 

майнових відносин історична місія договору як об’єктивної правової категорії 

полягає в тому, що він покликаний стати засобом визначення взаємних, економічно 

рівноцінних, юридично рівноправних майнових відносин. Такі відносини мають 

особливий механізм правового регулювання і не можуть реалізовуватися за умов 

тотального застосування адміністративно-розпорядчого методу» [260, с.404]. 

Традиційно фундаментальні наукові дослідження із загальної теорії цивільно-

правового договору проводились у межах дослідження інших, на думку більшості 

цивілістів, більш глобальних інститутів – юридичних фактів, правочинів (угод) і 

зобов’язань. Так, за спостереженнями М.Ф. Казанцева: «…погляд на договір як на 

юридичний факт заважає побачити регулятивні якості договору» [265, с.81]. Як 

зазначав Б.І. Пугінський, дослідження договору як юридичного факту не дозволяє 

розкрити сутність договору як самостійного і особливого правового регулятора 

взаємопов’язаної діяльності договірних контрагентів [266, с.4]. 

Якщо розглядати ознаку нормативності дещо ширше, ніж це притаманне 

концепції юридичного позитивізму, то в такому більш широкому розумінні договір 

можна кваліфікувати як джерело нормативних приписів, що в цивільному праві 

знаходиться на рівні джерел права. Наведену позицію в українській цивілістичній 
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доктрині найбільш повно обґрунтував С.О. Погрібний [267, с.76-79]. Як бачимо, 

сказане повною мірою має відношення і до договірного регулювання відносин у 

сфері туризму, оскільки договір є основним регулятором взаємовідносин між усіма 

учасниками сучасних туристичних відносин – як у сфері організованого, так і 

неорганізованого туризму. 

Регулююча функція договору отримала достатньо широке висвітлення у 

сучасній вітчизняній науковій літературі. Можна назвати цілий ряд доктринальних 

досліджень, які присвячені питанням договірного регулювання [268, с.34; 269, с.22-

27; 270, с.136-139; 271, с.36-38; 272, с.186-188; 273, с.99-103; 274, с.30-33]. Загальний 

висновок за підсумками такого активного аналізу можна висловити наступним 

чином: у ринковій економіці «договір слугує ідеальною формою активності 

учасників цивільного обороту» і «являє собою універсальний засіб, який забезпечує 

налагодженість, організованість і стабільність у сфері економічних відносин» [275, 

с.5-12]. 

Відповідаючи на питання про роль договору у сфері туризму у загальному 

процесі цивільно-правового регулювання відповідних відносин, не можна не прийти 

до висновку, що як і будь-яке договірне регулювання, його механізм дозволяє 

виявити такі особливості договору, які не можна побачити, розглядаючи договір в 

його статиці з позиції юридичного факту. Так, взаємодія договору про надання 

туристичних послуг і закону, який є другим найважливішим правовим регулятором у 

галузі туризму, може бути з’ясована лише в результаті вивчення їх регулятивних 

якостей. Отже, для того, щоб визначити місце договору, що цікавить, в системі 

правового регулювання, необхідно передусім визначити його правову природу, що 

передбачає співвідношення понять «договір» і «право», з’ясування взаємозв’язку між 

ними. 

Доречно у зв’язку з цим згадати, що одним із дискусійних питань в теорії 

договірного регулювання взагалі є питання про належність цивільно-правового 

договору до правового акту, як його називав Й.О. Покровський [197]. Існує, 

наприклад, і точка зору, що трактування договору як правового акта жодного 

додаткового знання не приносило і було витіснено поняттям угоди, яке стало 

традиційним [266, с.87]. Не заглиблюючись у цю дискусію більш детально, 
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зазначимо, між тим, що правовий акт можна розуміти і як волевиявлення 

управомоченого суб’єкта права, яке може бути як одноосібним, так і узгодженим з 

іншими суб’єктами права. Отже, в останньому випадку виникає правовий зв’язок, 

який перетворюється або у злиття ряду волевиявлень, або в їх узгодження, і саме до 

таких правових актів можна віднести договір. 

В теоретичних роботах також неодноразово висловлювалась думка, що договір 

слід розглядати в якості акту індивідуального регулювання, який поширює свою дію 

на конкретних суб'єктів права, які знаходяться у сфері правового регулювання [276, 

с.17-25]. Характеризуючи цей вид акта, стверджується, що він розрахований на 

одноразове застосування, має персональне відношення до певних осіб і припиняє 

свою дію в момент реалізації конкретного права чи обов'язку, а отже є важливим і 

необхідним засобом реалізації загальних приписів правових норм, які містяться у 

нормативно-правових актах. 

Договірне регулювання у сфері туризму не завжди здійснюється на підставі 

норм права, а регулююча дія договору полягає в тому, що договір найчастіше 

передбачає вироблення умов договору за відсутності норм, які регламентують дані 

правовідносини. Так, агентські договори між туроператором і турагентом, які 

встановлюють права і обов'язки, відповідальність контрагентів певний час існували в 

нашій країні без відповідних норм в законі. Аналіз цього періоду початку 90-х років 

переконує в тому, що договір відрізняється від закону як способом впливу на дії осіб, 

так і можливостями; сферою застосування. Нині відносини за агентським договором, 

або договором комерційного представництва, регулюються ст. 243 ЦК України і 

охоплюються більш широкою категорією «доручення» (ч.2 ст.305 ГК України), про 

що буде мова нижче у цьому підрозділі. 

Отже, вже можна зробити декілька проміжних висновків щодо договорів у 

сфері туризму: основним фактором, який створює тут регулятивні можливості будь-

якого договору, є узгоджене свідоме вільне волевиявлення сторін; юридичний захист 

встановленим договором суб'єктивним правам як правило надає держава, одночасно 

примушуючи сторони до виконання обов'язків; хоча договір як такий утворює 

ринкові зв'язки у сфері туризму, проте він виконує функцію узгодження інтересів 
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сторін також у сфері туристичного бізнесу; договір у сфері туризму дисциплінує 

контрагентів і дозволяє сторонам оперативно вирішувати питання їх діяльності. 

Слід особливо підкреслити, що у сфері організованого туризму договірне і 

законодавче правове регулювання нерозривно пов'язані, оскільки договірне 

регулювання тут може ефективно здійснюватися, як правило, у відповідності із 

законодавчим. Втім співвідношення договірних і законодавчих елементів правового 

регулювання договірних відносин у сфері туризму є різним щодо окремих видів 

договорів. Для спеціалістів туристичної сфери бажано, щоб у договорах, які 

укладаються з туристом, особливо у сфері організованого туризму, переважали 

норми закону, оскільки закон, захищаючи зазвичай більш слабку сторону договору, 

встановлює такі умови, які регламентуються імперативними нормами і які не 

підлягають самостійному конструюванню чи кореляції суб'єктами договору. 

Навпаки, договори, які укладаються між підприємцями – суб'єктами туристичної 

індустрії (між туроператором і турагентом; туроператором і перевізником чи 

закладом харчування тощо), як правило, виробляються сторонами договору на 

умовах тих зв'язків, які склалися раніше між всіма учасниками туристичної 

діяльності. 

Таким чином, саме цивільно-правовий договір слугує основою правового 

регулювання відносин у сфері туризму і саме він здатний ефективно виконувати 

головну функцію правового регулювання ринкової економіки – узгоджувати інтереси 

учасників туристичних відносин. Взаємоузгодженні правочини різних суб'єктів 

туристичної індустрії у сфері організованого туризму в результаті набувають 

необхідну системну цілісність. 

Надзвичайну вагу і цінність мають договори і у сфері неорганізованого 

(самодіяльного, аматорського) туризму, який сьогодні спирається на переваги 

інформаційних технологій, на швидкості інформаційних мереж. Згідно статистичних 

даних нині такий туризм займає питому вагу. Попри те, що підрахунки тут можуть 

бути лише приблизні, спеціалісти вказують на те, що його частка займає – не менше, 

ніж 65-80% у загальній кількості подорожей, які здійснюються у різних країнах світу 

[277]. Це, перш за все, неорганізований внутрішній туризм, туризм країнами 

Європейського Союзу, у Шенгенській зоні, де можна подорожувати вільно або 
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відносно вільно, не звертаючись і не витрачаючись на організовані професійні види 

туризму, які провадять туроператори, турагенти і загалом туристичні організації. 

Так, «опитування китайського видання China Youth Daily показало несподівану 

статистику…Більше 80% китайців заявили, що надають перевагу самостійному 

плануванню подорожі, ніж відправлятися у групові туристичні поїздки, організовані 

туроператорами. При цьому 86,7% опитаних відмічають, що люблять мандрувати. І 

63, 3% повідомили, що воліють мандрувати самостійно, оскільки можуть планувати 

поїздки, виходячи із особистого графіку. Причому 62,3 % респондентів відмічають, 

що так мандрувати веселіше. В основному в таких поїздках китайці звертаються за 

допомогою до онлайн- гідів. З одного боку, опитування з усією очевидністю показує, 

що «тренд» самостійного туризму добрався і до Китаю, країни, де дуже довго 

обирали мандрувати у складі організованих груп. З другого – мова з усією 

очевидністю йде про всі мандрівки в цілому, в тому числі внутрішні» [278]. Крім 

того, в Китаї улюбленими видами туризму є самодіяльні походи (51, 2 %), альпінізм 

(51%) і велоспорт (41,1%), також сплав по річці (20,7%), катання на лижах (16,6 %) і 

ковзанах (13,6%) [278]. 

Звісно, усі учасники неорганізованого відпочинку мають віддавати собі звіт у 

тому, що тільки детально узгоджені і свідомо укладені ними договори, які 

ґрунтуються на нормах чинного законодавства здатні забезпечити їх права та 

інтереси, передусім у сфері безпеки туризму, захисту прав туриста, чітко виписаних 

умов відповідальності у разі заподіяння шкоди. В цьому розумінні, наприклад, 

впровадження блокчейну у сфері туристичних відносин має як свої переваги, так і 

значні недоліки, які потребують подальшого правового аналізу, так само як і ризики, 

які несуть довірчі відносини, які встановлюються в результаті домовленостей і 

договорів через посередництво спеціальних сайтів, що утворюються в туризмі «за 

інтересами», але часто без юридичного супроводу і будь-якої законодавчої основи. 

Якщо узагальнити, в літературі на сьогодні називають такі види договорів у 

сфері туризму: договір реалізації туристичного продукту, договір на туристичне 

обслуговування або договір надання туристичних послуг, договір агентування ( або 

договір доручення, комісії), договір оренди транспортного засобу (або тайм-чартер), 

договір перевезення, договір фрахтування, договір простого товариства, договір 
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комерційної концесії (франчайзингу), договір на готельне обслуговування, договір на 

екскурсійне обслуговування та ряд інших. Втім, на рівні вітчизняного Закону на 

сьогодні закріплено, як ми вже зазначали тільки найбільш характерні для 

туристичної діяльності, а саме – для сфери організованого туризму договори (статті 

20-22 Закону), всі інші відносини, наприклад, у сфері неорганізованого 

(самодіяльного, аматорського) туризму, орієнтовані на договори, передбачені ЦК 

України і такі, які враховують міжнародні звичаї. 

Договори надання туристичних послуг закріплені на рівні ЦК України і 

можуть бути охарактеризовані як основні, легально закріплені і такі, що мають 

посісти таке ж важливе місце у договорах сфери неорганізованого туризму. У сфері 

неорганізованого туризму зустрічається і ряд інших договорів, сторони яких не 

настільки обмежені формальними вимогами, які висуваються до сфери 

організованого туризму. 

Звертають на себе увагу також договори, які стали звичними у туристичній 

практиці. Так, договір агентування, який походить із системи англо-американського 

права, може замінити традиційні для вітчизняної правової системи договори 

комерційного представництва (ст.243 ЦК України, гл.31 ГК України). Згідно ч.1 

ст.243 ЦК України комерційним представником є особа, яка постійно та самостійно 

виступає представником підприємців при укладанні ними договорів у сфері 

підприємницької діяльності. На загальному рівні такі відносини регулюються гл.68 

ЦК України. Комерційним посередництвом (агентською діяльністю), як зазначено у 

ст.295 ГК України, є підприємницька діяльність, що полягає в наданні комерційним 

агентом послуг суб’єктам господарювання при здійсненні ними господарської 

діяльності шляхом посередництва від імені, в інтересах, під контролем і за рахунок 

суб’єкта, якого він представляє. Категорія «доручення» (ч.2. ст.305 ЦК України) 

охоплює таку діяльність із врахуванням специфіки, обумовленою в нашому випадку 

туристичною сферою її застосування. Тобто на неї поширюється дія загальних 

положень ЦК України щодо регулювання відносини доручення. За агентським 

договором одна сторона (комерційний агент) зобов’язується надати послуги другій 

стороні (суб’єкту, якого представляє агент) в укладенні угод чи сприяти їх 

укладенню (надання фактичних послуг) від імені цього суб’єкта і за його рахунок 
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(ст.297 ГК України). Якщо узагальнити, то згідно даного договору турагент здійснює 

просування і реалізацію туристичного продукту від імені і за дорученням 

туроператора, а в умовах, передбачених договором, який укладається між 

туроператором і турагентом, - від свого імені. У законодавстві ряду зарубіжних країн 

саме цей вид договору зазвичай передбачений для оформлення взаємовідносин між 

туристичними організаціями і між туристичною організацією і перевізником [279, 

с.36-62]. 

Слід вказати на декілька відмінностей агентського договору від договорів 

комісії і доручення, які обговорюються цивілістами найбільш активно. Агентський 

договір: 1) завжди оплатний; 2) передбачає обов’язкову звітність перед 

туроператором; 3) може носити виключний характер; 4) надає турагенту більш 

широкий спектр свободи діяти, а також більшу ступінь незалежності від 

туроператора; 5) передбачає не тільки укладання правочинів, але і здійснення інших 

фактичних дій тощо. Якщо узагальнити, агентський договір насправді являє собою 

складне переплетення норм про договори комісії і доручення і регулюється цими 

нормами з урахуванням особливостей, які випливають із сутності цього договору. 

Даний договір практично завжди оплатний і не носить особисто довірчого характеру, 

навіть при здійсненні агентом правочинів від імені принципала. 

Зарубіжні автори, аналізуючи законодавчі визначення турагентів, приходять до 

висновку, що предметом агентського договору у сфері туризму є надання послуг 

турагентом туроператору із укладання договорів на туристичне обслуговування від 

його імені і за його рахунок і зазначають, що насправді туроператор надає дозвіл 

турагенту на укладення договорів з просування і реалізації турпродукту та інших 

правочинів від свого імені і за свій рахунок [280]. 

Втім, у таких і аналогічних їм ситуаціях не завжди можна обійтися однією з 

традиційних конструкцій договорів доручення, комісії або оплатного надання 

послуг. Необхідно укласти в такому разі або кілька різних, але таких, що тісно 

пов’язані між собою, договорів між одними і тими ж суб’єктами, або краще – 

змішаний договір, до якого у відповідних частинах будуть застосовуватися правила 

про договори, елементи яких він включає (ч.2 ст.628 ЦК України). Отже, інститут 

агентського договору дозволяє значно спростити ситуацію. 
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За договором найму (оренди) транспортного засобу наймодавець 

(орендодавець) передає або зобов’язується передати наймачеві (орендарю) за плату 

транспортний засіб у тимчасове володіння і користування (параграф 5 гл. 58 ЦК 

України). Сторонами договору найму (оренди) транспортного засобу у сфері 

організованого туризму завжди є власники транспортних засобів і туроператори. 

Втім, договір оренди транспортного засобу може укласти турист самостійно у сфері 

неорганізованого туризму безпосередньо із власником транспортних засобів. Згідно 

ч.2 ст.800 ЦК України договір найму транспортного засобу за участю фізичної особи 

підлягає нотаріальному посвідченню. Йдеться про договори оренди транспортних 

засобів із наданням послуг з управління та експлуатації (з екіпажем, який його 

обслуговує), а також договори оренди без надання зазначених послуг. Якщо 

транспортний засіб надається у тимчасове користування орендаря-туроператора, то 

ним бронюється на визначений термін автомобіль для туриста. Конструкція 

представництва доречна як при використанні договору перевезення, який 

застосовується при оформленні відносин між туроператором і перевізником, так і 

між транспортною організацією (перевізником) і туристом (пасажиром). Набуваючи 

проїзний білет від імені туриста, туристична організація (представник) укладає 

договір перевезення від імені туриста, а якщо турист це робить самостійно, то він 

укладає договір від власного імені. 

Щодо договору чартеру (фрахтування), то об’єктом перевезень при морських 

чартерах є переважно вантаж, а при повітряних – пасажири і багаж. Договір 

чартерного перевезення є різновидом перевезень, переважно у міжнародному 

сполученні, за допомогою якого на транспортному засобі виділяється місткість (або 

її частина) для перевезення туристів та їх багажу. За договором чартеру 

(фрахтування) одна сторона (фрахтівник) зобов’язується надати другій стороні 

(фрахтувальникові) за плату всю або частину місткості в одному чи кількох 

транспортних засобах на один або кілька рейсів для перевезення вантажу, пасажирів, 

багажу, пошти або з іншою метою, якщо це не суперечить закону та іншим 

нормативно-правовим актам (ч.1 ст.912 ЦК України). Турист може укласти такий 

договір або з туристичною організацією, або з іншою особою, яка має право 

укладати такий договір, оскільки порядок укладання договору чартеру 
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(фрахтування), а також форма цього договору встановлюється транспортними 

кодексами (статутами) (ч.2 ст.912 ЦК України). 

Відносини між туристичними організаціями будуються найчастіше як 

договори оплатного надання послуг. Так, якщо туристична організація не може за 

якихось причин організувати поселення або трансфер, екскурсію для туриста, вона 

звертається в іншу туристичну організацію, яка може організувати такий трансфер, 

поселення чи екскурсію. 

Договір простого товариства (ст.1132 ЦК України) використовується у 

міжнародній практиці у сфері туризму при оформленні відносин між туроператором-

резидентом, який відправляє туриста у подорож і туроператором-нерезидентом, який 

його приймає. Обидві із названих сторін можуть виконувати як функції сторони, що 

приймає, так і тої, що відправляє. 

Договір комерційної концесії або франчайзингу (гл.76 ЦК України) 

укладається зазвичай між двома туристичними організаціями з приводу надання 

правоволодільцем комплексу виключних прав, які йому належать, включаючи право 

на комерційне найменування, інформацію тощо. Цей договір належить до договорів 

у сфері права інтелектуальної власності, тому має специфіку цього правового 

інституту, що необхідно враховувати при його укладанні. 

Договори на готельне обслуговування, агентські договори, договори оренди у 

сфері організованого туризму можуть укладатися для організації розміщення 

туристів туроператорами і виникають такі відносини між туроператором і готелями 

та іншими видами розміщення. Так, укладаючи договір оренди готельних номерів, 

туроператор отримує від орендодавця за плату у тимчасове користування блок 

готельних номерів. Оренда готельного підприємства надає туроператору право 

користування номерами від свого імені, переносячи ризики комерційної діяльності 

готельєра на туроператора, а туроператор отримує можливість включити в турпакет 

номери, які він орендував за мінімальною ціною. При цьому персонал готелю 

продовжує виконувати свої обов’язки, відповідальність і ризик збитків покладаються 

на туроператора [189]. Договір оренди, як і договір надання готельних послуг може 

укласти і сам турист, звернувшись до того чи іншого виду розміщення. У разі, якщо 

турист є постійним учасником бронювання і оренди готелів (готельних номерів) та 
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інших засобів розміщення, зокрема, використовуючи при цьому відповідний сайт, то 

він може отримати суттєву знижку або інший вид заохочення у вигляді додаткових 

товарів і послуг (безоплатної відміни бронювання, святкової вечері, білетів на 

екскурсію тощо). Крім того, турист у сфері неорганізованого туризму і додатково у 

разі організованого туризму може укласти договори: зберігання речей, прокату 

майна (спортінвентарю, туристичного спорядження), користування СПА – зоною 

тощо. 

Туристична організація не може самостійно надавати послуги страхування, 

тому вона має укласти договір із страховою організацією, яка має ліцензію на 

здійснення відповідних видів страхування. Туристична організація за таких умов 

виступає в ролі страхового агента і здійснює посередницьку діяльність у сфері 

страхування туристів, або набуває страхові послуги і включає їх у вартість ваучера 

(путівки). У першому випадку йдеться про агентський договір, а у другому – про 

договір страхування на користь третіх осіб (туристів). Ст.16 Закону регулює 

відповідні відносини. Так, у ч.1 ст.16 Закону закріплено норму про те, що 

страхування туристів (медичне та від нещасного випадку) є обов’язковим і 

забезпечується суб’єктами туристичної діяльності на основі угод із страховиками. 

Туристи вправі самостійно укладати договори на таке страхування. У цьому випадку 

вони зобов’язані завчасно підтвердити туроператору чи турагенту наявність 

належним чином укладеного договору страхування. Договором страхування повинні 

передбачатися надання медичної допомоги туристам і відшкодування їх витрат при 

настанні страхового випадку безпосередньо в країні (місці) тимчасового 

перебування. Інформація про умови обов’язкового страхування має бути доведена до 

відома туриста до укладання договору на туристичне обслуговування (ч.2 1 3 ст.16 

Закону). За вимогою туриста туроператор чи турагент забезпечують страхування 

інших ризиків, пов’язаних із здійсненням подорожі. За бажанням туриста з ним може 

бути укладено угоду про страхування для покриття витрат, пов’язаних з 

анулюванням договору на туристичне обслуговування з ініціативи туриста, або угоду 

про страхування для покриття витрат, пов’язаних з передчасним поверненням до 

місця проживання при настанні нещасного випадку або хвороби (ч.5 і 6 ст.16 

Закону). В останні роки обов’язок по страхуванню своїх клієнтів-потенційних 
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туристів беруть на себе банки і укладають через страхові компанії, з якими 

співпрацюють, договори страхування життя і здоров’я для виїзду за кордон на річний 

строк з можливістю подальшого подовження дії строку договору страхування на 

наступний період. Умови такого страхування часто більш вигідні туристу, ніж 

страхування за участі туроператора, тому турист має вибір – обрати пропозицію 

туристичної організації чи скористатися послугами страхової компанії, що 

співпрацює з банком. 

Повернемось тепер до договору про надання туристичних послуг (або 

договору про реалізацію туристичного продукту у розумінні Закону). У ст. 1 Закону 

турпродукт розуміється як поєднання не менше двох послуг. Ми вважаємо такий 

підхід дискусійним з теоретичної точки зору і таким, що потребує обговорення на 

доктринальному рівні, оскільки пропонуємо у підрозділі 1.1 даної роботи під 

турпродуктом розуміти будь-яке поєднання об’єктів цивільного права, які надаються 

туристу для задоволення мети його подорожі, прав та інтересів, а договорами на 

реалізацію турпродукта вважати договір щодо реалізації принаймні одного товару 

(продукту) чи послуги, або комплекс договорів на реалізацію різних товарів 

(продуктів) чи послуг, або змішаний договір на реалізацію різних товарів чи послуг, 

який включає в себе комплекс зобов’язань із різних договорів: надання 

інформаційних послуг, прав на користування результатами творчої діяльності; прав 

на користування будівлями, спорудами, речами тощо. Прогнозуємо, що традиційно в 

цьому договорі основне місце будуть посідати зобов’язання із договорів послуг. 

Отже, в результаті проведеного аналізу, можна вести мову про певну систему 

договорів, які опосередковують реалізацію турпродукту і які мають у своїй основі 

єдність і взаємозв’язок, цілісну внутрішню структуру, яка спрямована на досягнення 

загальної мети або про змішаний договір, який містить у собі усі необхідні 

зобов’язання сторін із різних договорів, що є більш ефективним і практичним. 

Спільність такої мети полягає у задоволенні потреб туриста в якісному турпродукті, 

включаючи туристичні послуги. Це слід вважати головним системоутворюючим 

фактором. 

Так само, якщо завданням системи договорів у сфері туризму вважати 

об’єднання роботи організацій, які здійснюють туристичну діяльність, і таких, що 
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залучаються до надання туристичних товарів і послуг тощо підприємств туристичної 

індустрії, то слід говорити про необхідність підпорядкування всієї їх роботи 

зазначеній загальній меті. Найпершим у договірних зв’язках організацій, які 

здійснюють туристичну діяльність, вважається сьогодні договір надання 

туристичних послуг (договір на туристичне обслуговування), оскільки вважається, 

що саме зобов’язання, які виникають із цього договору, об’єктивно спонукають їх 

вступати в різні договірні відносини з іншими особами, які, у свою чергу, 

забезпечують виконання обов’язків з надання туристичних послуг туристу. 

Проте ми пропонуємо вважати найважливішим договором як у сфері 

організованого туризму за участі туристичних організацій, так і неорганізованого 

туризму, де турист самотужки укладає необхідні йому договори, або за допомогою 

будь-яких представників – договір на реалізацію туристичного продукту, оскільки в 

його межах можна укладати або кілька різних, але таких, що тісно пов’язані між 

собою договорів, або один змішаний договір, в якому містяться зобов’язання із 

різних договорів, що ми вище назвали більш практичним варіантом. До відносин 

сторін такого договору застосовуються положення ч.2 ст.628 ЦК України. 

Ми вважаємо важливим також дослідити зміст і дію принципів, які можуть 

бути використані в разі формування системи можливих договорів у сфері 

організованого туризму: 

- принцип цілісності передбачає об’єднання відповідних його частин: 

об’єднавши сукупність договорів в єдину систему, суб’єкти туристичних відносин 

можуть виробити туристичний продукт, який має певні, притаманні йому якості; 

- принцип ієрархії: головним системоутворюючим договором завжди є дого-

вір, укладений з туристом (те саме можна сказати і про сферу неорганізованого тури-

зму), оскільки він слугує головній меті і відповідає принципам туристичної діяльнос-

ті, сприяє туристичній діяльності інших суб’єктів-туроператорів і турагентів – укла-

дати договори один з одним, а потім і з іншими суб’єктами туристичних відносин – 

виробниками туристичних товарів і послуг; 

- інтегративність, або якість системи договорів комплексно впливати на по-

ведінку суб’єктів цивільного права, зокрема у сфері організованого туризму, прояв-

ляється в тому, що туроператор, формуючи туристичний продукт, повинен укласти 
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комплекс договорів, пов’язаних між собою місцем, часом, способом надання послуг 

тощо; так само як і сам турист прагне того ж самого, формуючи умовний «турпро-

дукт» у сфері неорганізованого туризму особисто для себе; 

- принцип взаємозв’язку з цивільно-правовим середовищем зумовлює відк-

ритість системи цивільно-правових договорів у сфері туризму, отже, у будь-який час, 

за необхідності, система може бути доповнена будь-якими договорами, і навпаки, 

будь-які договори можуть бути із системи виключені (це особливо актуально сьогод-

ні для сфери неорганізованого туризму); 

- динамічність – принцип, під яким розуміється здатність розвиватися і удо-

сконалюватися у відповідь на вимоги, пов’язані із суспільним розвитком. Це переду-

сім надання допомоги туристам як відповідь на можливе банкрутство туроператорів; 

укладання договорів у сфері туризму онлайн, або за допомогою спеціальних сайтів і 

ресурсів, дискусійний, але від того не менш сучасні технології блокчейн і розрахунки 

у криптовалюті; 

- гетеромність як принцип полягає в тому, що одна система може розгляда-

тися як елемент системи більш високого загального характеру, наприклад, система 

договорів у сфері туризму є елементом загальної системи цивільно-правових догово-

рів; 

- функціональність – залежність кожного елемента системи від його ролі у 

процесі впорядкування суспільних відносин, що обумовлює нормативно-регулюючу 

ефективність системи в цілому та ін. 

Головне – це те, що за яким б принципами не будувалася система договорів у 

сфері туризму, всі вони спрямовані на упорядкування відносин між учасниками 

туристичних відносин, встановлення прав і обов’язків сторін, задоволення їх прав та 

законних інтересів. 

В літературі виділяють різні системи договорів: систему суміжних договорів, 

яка характеризується одною чи більше спільних сторін у договорах (наприклад, 

система із договору агентування між туроператором, за яким принципал 

(туроператор) доручає агенту (турагенту) укласти договір на туристичне 

обслуговування з туристом); при цьому договір надання туристичних послуг 

розглядається як суміжний по відношенню до договору агентування; пов’язану 
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систему договорів, яка передбачає відсутність спільної сторони і наявність зв’язків 

між договорами через зацікавленість сторін: цю систему складають всі договори, які 

опосередковують формування турпродукуту і реалізацію його туристам, а 

взаємозв’язок договорів здійснюється через реалізацію загальної мети – надання 

туристичних послуг; замкнену систему договорів, яка характеризується 

формуванням замкненого ланцюга договорів і не є характерною для договорів у 

сфері туризму [281, с.1-7]. 

Вчені також в різні часи пропонували свої класифікації договорів у сфері 

туризму. На думку ряду з них, договори у сфері туризму можна поділяти на дві групи 

за підставою основної і допоміжної функції юридичних осіб – туристичних 

організацій: 1) договори, які регулюють відносини за основною діяльністю 

юридичної особи; 2) договори, які сприяють забезпеченню основної діяльності 

юридичної особи [282, с.67-72]. По аналогії можна виділити за критерієм мети 

договори, які безпосередньо забезпечують туристів турпродуктом, і які забезпечують 

туристів ним опосередковано. Договорів, які безпосередньо пов’язані з реалізацією 

турпродукту туристу, характеризують системоутворюючі ознаки, зокрема, 

безпосередня участь у них туриста в якості особи, яка отримує туристичний продукт 

та ряд інших. 

На думку спеціалістів, зобов’язання з надання послуг у сфері організованого 

туризму, на відміну від ряду інших, виникають не лише із прямих договорів, де 

мають місце боржник і кредитор. Такі договори завжди є консенсуальними, а турист 

в них виступає третьою особою, на користь якої здійснюється виконання боржником. 

Отже, це – договір на користь третьої особи [282, с.67-72]. Принагідно зазначимо, 

що, насправді, відсутність прямої участі туриста як сторони в ряді договорів у сфері 

організованого туризму і є їх особливістю. Може бути така ситуація і у сфері 

неорганізованого туризму, але вона не настільки характерна. Сторонами договору у 

сфері організованого туризму є юридичні особи – туристичні організації, турфірми 

тощо), або фізичні особи – підприємці, які мають можливості для надання послуг, 

необхідних для формування цілісного турпродукта, в який входять проживання, 

перевезення, розваги та багато іншого. 
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На практиці зазначена класифікація доповнюється у сфері організованого 

туризму ще рядом договорів, серед яких 1) договори, які регулюють відносини між 

туроператором (турагентом) і туристом, наприклад договори надання туристичних 

послуг (договори на туристичне обслуговування); 2) договори, які регулюють 

відносини між туроператором і турагентом (договори агентування, комісії, 

доручення, надання послуг тощо); 3) договори, які регулюють відносини між 

туроператором і його партнерами – безпосередніми постачальниками товарів, 

надавачами інформації, виконавцями окремих видів послуг, тобто договори, 

спрямовані на формування комплексного туристичного продукту. Останні 

поділяються на 1) договри, які забезпечують формування туристичного продукту, 

наприклад, договори оренди, перевезення, готельного обслуговування, надання 

послуг харчування, продажу сувенірної продукції, надання інформації, екскурсійного 

обслуговування тощо); 2) на договори, спрямовані на захист інтересів суб’єктів 

туристичних правовідносин (таких як фінансові – договір страхування, особистої 

безпеки – надання охоронних послуг туристу), а учасниками таких договорів можуть 

бути як туристичні організації, так і туристи, з одного боку; з іншого – спеціальний 

суб’єкт – страхова компанія, охоронна агенція, які мають ліцензії на здійснення 

цього виду діяльності. 

У сфері неорганізованого (самодіяльного, аматорського) туризму є і договори 

між туристом та безпосередніми виконавцями, продавцями, орендодавцями, 

володільцями інформації, володільцями прав інтелектуальної власності на об’єкти 

інтелектуальної власності, надавачами послуг тощо. Вони також, як і у сфері 

організованого туризму, можуть поділятися на 1) договори, які забезпечують 

формування умовного «турпродукту» і 2) договори, які мають на меті захист 

інтересів туристів і навіть самих туристів як фізичних осіб (договори страхування, 

особистої безпеки, банківського обслуговування тощо). Зобов’язаними особами за 

такими договорами найчастіше є спеціальні суб’єкти, які мають відповідні дозволи і 

ліцензії, але можуть бути і будь-які особи, яким турист особисто довіряє, тобто 

носити довірчий характер. 

Додатково слід сказати і про специфічні договори (або їх специфічні форми), 

які укладаються або виконуються у мережі Інтернет, договори у сфері туризму, які 
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укладаються за допомогою технології блокчейн і такі, які спираються на розрахунки 

у криптовалюті і на досягнення у галузі штучного інтелекту. Про них можна вести 

мову у розрізі специфічної форми їх укладання, або можна виділити поки в окрему 

групу договорів, які обслуговують інші договори у сфері туризму або є додатковими 

у системі договорів у сфері туризму, активно розвиваються і потребують окремого 

дослідження, правової оцінки з точки зору новітніх знань, які нині лише генеруються 

у наведених напрямках. 

Узагальнивши, можна зазначити, що дослідження усієї сукупності договорів, 

які укладаються у сфері туризму як системи дозволяє визначити їх як сукупність, яка 

має внутрішню цілісну структуру. Це пояснює єдність і взаємозв’язок між окремими 

договорами, метою яких є задоволення потреб туристів в якісному туристичному 

продукті. 

Повернення до історичних аспектів, дозволяє більш детально звернутися до 

виду договорів, які розглядалися тоді і досліджуються нині як такі, що найбільш 

ефективно опосередковують виникнення зобов’язань у сфері туризму – договорів 

про надання послуг. Такого аналізу не можна уникнути і через те, що Закон 

унормував переважно цей вид договорів, так само як це поширено у законодавствах 

зарубіжних країн, а також прийнято на міжнародному рівні. 

Як відомо, римське право у складі договорів найму розрізняло «найм робіт» і 

«найм послуг», а у Французький цивільний кодекс була включена глава ІІІ Титулу 

VІІІ «Про найм робіт і послуг», в якій було виділено розділи «Про найм послуг і 

робочих», «Про перевезення по землі і воді», а також «Про підряд» [250]. 

У Германському цивільному уложенні у складі розділу «Окремі види 

зобов’язань», поряд з договором підряду, були врегульовані і трудовий договір, і ряд 

інших договорів, які традиційно відносились до договорів послуг (морський договір, 

договір доручення, зберігання тощо) [283]. При цьому глава «Підряд» включила 

поряд з виготовленням чи переробкою речі також інший результат, який досягнутий 

шляхом «виконання роботи чи надання послуги». В подальшому главу поділили на 

дві частини: «Договори підряду» і «туристичного обслуговування». Відповідно було 

вирішено змінити попередню назву глави на «Підряд і подібні договори». Отже, тим 
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самим було абсолютно чітко підкреслено появу відмінних від підряду договорів, 

предметом яких слугує один з видів послуг як таких [284]. 

Слід зазначити принагідно, що в одному із останніх за часом прийняття 

зарубіжних кодифікованих актів – Цивільному кодексі Квебеку (1991 р.) в розділі, 

присвяченому поіменованим договорам, виділена, поруч із главою «Трудовий 

договір», самостійна глава «Договір підряду або надання послуг» У цій останній 

містяться поряд із загальними для підряду і надання послуг положеннями також і 

такі, які відносяться лише до робіт [285]. 

Спектр думок щодо питання про межі дії договору підряду і його 

співвідношення з договором послуг був у доктрині минулих століть надзвичайно 

широким [286, с.158; 287, с.223-224]. Для нас ця дискусія важлива, оскільки ми 

вважаємо її частиною історії вітчизняної цивілістичної думки, що мала вплив на 

подальший розвиток українського цивільного права і цивільного законодавства, в 

тому числі, у сфері туризму. Так, Г.Ф. Шершеневич, який відкидав зазначену вище 

ознаку і звертав увагу на те, що «залежність… має місце при наймі прислуги, 

робочого на фабриці, але її немає при наймі вчительки музики, швеї, що приходить 

за викликом, доктора», отже він вважав, що всі перераховані відносини повинні 

певним чином відноситися до особистого найму [288, с.610]. Існував і відмінний від 

попереднього погляд на зазначену проблему. У відповідності з ним, за межами 

підряду знаходяться відносини, які мають вважатися трудовими. Виділяли науковці 

поряд з підрядом і особистим наймом ще й третій, такий же самостійний договір – 

замовлення, який називали договором sui generis. Не досить послідовною називають 

сучасні цивілісти позицію Д.І. Мейєра, оскільки, з одного боку, договори особистого 

найму розглядались ним такими, які переважно укладають на певний час і з плином 

часу вони припиняються, тоді як час подовження підряду зазвичай визначає 

закінчення дій, виконання яких прийняв на себе підрядчик. Це не заважало йому 

визнавати, що договір особистого найму охоплює відносини не лише працівника із 

своїм хазяїном, але тою ж мірою з ремісником і лікарем, вчителем сина, адвокатом 

[289, с.654]. Отже, в результаті його висновок був аналогічним баченню 

Г.Ф. Шершеневича. 
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Звернемо увагу на те, що ЦК Української РСР 1964 р. [290] взагалі не 

виокремлював договору послуг як такого. Втім, кодекси, які діяли до того, згадували 

таку категорію як «послуги». Цивільний кодекс Української РСР 1922 р. [291] 

називав «внеском» те, що вносив кожен учасник простого товариства, - «гроші, інше 

майно, послуги». Частина авторів погоджувались з таким рішенням. Так, 

Б.Л. Патушинський визнавав, що підряд охоплює будь-який результат праці, хоча б 

цей результат і не знаходив вираз у матеріальній формі, одночасно підкреслюючи, 

що «тут немає потреби входити у теоретичну різницю можливих на практиці 

багатьох мілких випадків проміжного типу, як, наприклад, договору з артистом на 

концертний виступ, угоди з лікарем про операцію тощо. Подібні судження нерідко 

зводяться до схоластичного розмежування різних «казусів», які не мають вирішальне 

значення для характеристики основного типу підрядного договору» [292, с.79]. 

Таких же поглядів дотримувався і С.Н. Ландкоф [293, с.274]. Радянські автори 

вважали, що договором підряду регулюються «відносини з побудови будинків і 

ремонту квартир і кімнат, із замовлення плаття, білизни тощо» [294, с.143]. Цю точку 

зору поділяли більшість вчених, зазначаючи, що в договорі підряду «робота може 

полягати у виготовленні будь-якої речі чи в наданні послуги» [295, с.221]. Позиція 

А.Ю. Кабалкіна, який аналізував ці проблеми у 80-х роках минулого століття, 

вирізнялась тим, що вчений, будучи прибічником класифікації договорів, і виходячи 

із критеріїв, які включали у сукупності не лише юридичні, але і економічні ознаки, 

пропонував об’єднати всі типи договорів, які укладались в обороті у дванадцять 

груп. Автор підкреслив, що в цій класифікації не може бути місця самостійного 

договору послуг. Ті договори, які зазвичай відносили до вказаної групи договорів 

(доручення, комісія, експедиція, зберігання тощо), були названі ним «договорами 

про здійснення юридичних чи фактичних дій» [296, с.39]. М. І. Брагінський і 

В.В. Вітрянський з останньою позицією не погоджуються, оскільки вказана ознака 

позбавлена, на їх думку, індивідуалізуючих характеристик, а її автор може 

характеризувати насправді не тільки виділені в названій групі договори, але такою ж 

мірою такі, що увійшли практично у всі інші одинадцять груп. Мається на увазі 

«оплатна передача майна у власність або в оперативне управління», «безоплатна 

передача майна» тощо. Автори пояснюють це тим, що об’єктом будь-якого 
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договірного правовідношення слугують дії їх сторін – юридичні і (або) фактичні. 

Відповідно направленість на виконання дій є родовою ознакою зобов’язання як 

такого, а тому використовуватись для виокремлення окремих типів (видів) договорів, 

не може [284, с.212]. Є.О. Суханов звертав увагу на те, що «до зобов’язань з надання 

робіт певною мірою дотичні і зобов’язання з надання послуг (наприклад, 

транспортних, культурних і навіть комплексних, типу туристично-екскурсійного 

обслуговування громадян, оскільки вони також оформлюють надання 

послугоотримувачу-замовнику результати певної діяльності виконавця [297, с.200]. 

Хоча історично більшість з них дійсно склалися і розвивалися в межах підрядних 

відносин, однак, на думку автора, всі вони суттєво відрізняються від звичайних 

зобов’язань з виробництва робіт, оскільки результат роботи в таких випадках завжди 

має нематеріальний (немайновий) характер. Отже, тут мова йде про нематеріальні 

послуги, результат яких хоча і має товарну форму, але не існує окремо від виконавця, 

а сама послуга, по-суті, споживається замовником одночасно з її наданням 

виконавцем. Таке положення виключає, на думку Є.О. Суханова, можливість 

виникнення для замовника (послугоотримувача) будь-яких речових прав на 

результат послуги і тим самим перешкоджає поширенню на ці відносини дії 

більшості норм про підрядний договір [297, с.200]. 

Наведені доводи виявилися переконливими і знайшли відображення в роботах 

більшості авторів, зокрема, М.О. Барінова [298, с.25], Ю.Х. Калмикові [299, с.116], 

Е.Д. Шешеніна [351], В.Ф. Яковлєва [352], Б.І. Пугінського [297, с.200], 

Є.О. Суханова [297, с.200] та ряду інших, отже у подальшому провідною стала точка 

зору щодо відокремлення договору послуг від договору підряду. Висновок, який 

містився у працях зазначених авторів не протирічив чинному на той час Цивільному 

кодексу Української РСР 1964 р., оскільки в ньому, хоча й не виділялися особливо 

договори про надання послуг як такі, але не виключалась можливість відмежування 

даних договорів від підряду. Легальне визначення підряду містило вказівку на 

виконання підрядником лише «робіт», але не «послуг». Відповідно науковці щодо 

відносин з приводу надання послуг і одноіменного договору відмічали: «..останній 

(тобто договір з надання послуг – В.О. Кохановський) нашим законодавством як тип 

договорів не врегульований, і до відповідних відносин все ж доводиться 
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застосовувати правила про договір підряду, але вже не прямо, а за аналогією» [254, 

с.455]. Значення мало й те, що раніше цивільні кодекси здійснювали спеціальне 

регулювання (поряд з підрядом) також договорів доручення і страхування, тобто 

саме ті договори, які були призначені у подальшому для опосередкування відносин, 

які виникають з приводу послуг, і які суттєво відрізнялися. 

Слід додати, що всі нововведення, які з’являлися в подальшому, не торкалися 

питань регулювання відносин, пов’язаних із послугами. Лише з прийняттям чинного 

ЦК України договір послуг набув своє місце серед інших. І саме цей договір став 

найважливішим при підготовці спеціального законодавства у сфері туризму, що 

пояснюється ґрунтовно розробленою на той час теорією про договори послуг. 

Чинний Закон називає цей договір договором надання туристичних послуг, а 

також договором туристичного обслуговування, віддаючи належне низці договорів 

послуг і законодавству про захист прав споживачів одночасно. Втім, не можемо не 

зазначити, що, оскільки Закон оперує поняттям туристичного продукту, договір слід 

було б назвати договором реалізації туристичного продукту, як ми вже неодноразово 

пропонували у тексті цієї дисертації, розглядаючи питання, що складають зміст 

цього дослідження. Окрім зазначеного, ми також звертали увагу на те, що, окрім 

договорів про надання послуг, договір реалізації туристичного продукту може, на 

нашу думку, містити сьогодні, виходячи із практики, і інші договори – договір 

оренди, договір про надання інформації, договір про передачу прав на об’єкти 

інтелектуальної власності (наприклад, географічні карти, географічні атласи, 

путівники тощо), договір купівлі-продажу (інформаційних матеріалів, сувенірної 

продукції, будинків, квартир, спортивного знаряддя) тощо. Згадані договори можуть 

укладатися кожен окремо і формувати систему взаємопов’язаних договорів, або, що 

більш зручно – укладатися сторонами як змішаний договір реалізації туристичного 

продукту, який включає зобов’язання із різних договорів, які його формують. 

Аналізуючи міжнародно-правові аспекти розвитку туризму і договірних 

відносин у сфері туризму, О.Ю. Серьогін наголошує на неприйнятності застосування 

загального підходу для визначення експорту уречевлених (тілесних) товарів до 

експорту послуг (безтілесних речей), зокрема в галузі туризму, що заслуговує на 

увагу. Автор також наводить аргументи на користь свого висновку про те, що факт 
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перетину туристичною послугою митного кордону не може виступати критерієм 

віднесення даної послуги до експортованої. Нерозуміння виробничої природи 

послуги, на його думку, спричинило до негативних правових наслідків, зокрема, в 

«туристичному» законодавстві України [52, с.7-8]. До думки спеціаліста у сфері 

міжнародного приватного права слід прислухатись, хоча, як ми вже неодноразово 

наголошували, навряд чи доцільно вести мову лише про послуги, коли йдеться про 

сферу туризму, в тому числі і на міжнародному рівні з теоретичної точки зору. Це – 

прояв такої ж крайньої позиції – вважати, що туризм уособлює виключно послуги, 

так само як і згадані нами вище крайні позиції авторів, які обстоювали 

необґрунтованість існування послуг як таких і навіть непотрібність їх закріплення у 

ЦК України. Якщо ж іти шляхом все більшого розширення впливу послуг серед 

договорів, то можна нарешті дійти до висновку, що будь-який договір можна звести 

до договору надання послуг, або договору виконання робіт. У будь-якому випадку, 

дискусію, на нашу думку, необхідно продовжувати, оскільки розвиток туризму має 

специфічні етапи свого розвитку, але і характеризується на кожному етапі 

дискусіями щодо договорів у сфері туризму. 

Цікаво також, що слово «послуга» має досить багато значень. Між тим, 

найбільш вживаним слід назвати наступне: «послуга – це дія, яка приносить користь 

іншому» [353]. В такому контексті пов'язуються між собою два елементи – мета, якій 

слугує послуга («допомога», «користь») і засіб досягнення цієї мети (здійснення тою 

особою, яка надає послугу, дії). Саме об’єднання цих елементів виявляється 

необхіднім і, на перший погляд, достатнім, для пояснення відповідної категорії. На 

думку цивілістів, саме ця причина пояснює неможливість віднесення до послуг самі 

по собі різного роду пільги (наприклад, знижки на ціни, які надаються замовнику за 

будь-якими обставинами об’єктивного чи суб’єктивного характеру, наприклад, 

інвалідності замовника). Отже, в подібних випадках, на їх думку, не дивлячись на те, 

що «надається допомога іншому», досягнення вказаної мети не передбачає будь-яких 

дій [284, c.209]. Ю.Х. Калмиков вважав, що послугу індивідуалізує те, що вона 

знаходить свій вираз «у наданні будь-яких пільг чи створенні відповідних 

зручностей. Коли такі дії виступають в якості об'єктів правовідносин, то йдеться про 

зобов'язання з надання послуг» [299, с.116-119]. Між тим, на думку 



 

 

198  

М.И. Брагінського і В.В. Вітрянського, слідуючи зазначеній логіці, практично будь-

який договір можна визнати договором послуг, якщо, наприклад, стороною в ньому 

буде виступати той, хто користується правом на пільгу чи перевагу. Крім того, в 

цьому випадку, на їх переконання, зітруться межі між різними типами договорів, 

оскільки критерієм для їх класифікації стане неоднакове рішення питання про 

віднесення з тих чи інших об'єктивних чи суб'єктивних причин пільг і переваг 

(наприклад, з урахуванням розміру партії, яка набувається, чи того, що суб'єкт, який 

звернувся за отриманням товарів, робіт чи послуг, має право на отримання 

відповідних пільг (переваг) [284, С.209]. Автори також звертають увагу на 

спеціальне застереження в роботі Ю.Х. Калмикова: «Не будь-який підряд і не будь-

який договір майнового найму, роздрібної купівлі-продажу можна віднести до 

зобов'язань з надання послуг. Договір підряду лише тоді належить до вказаних 

зобов'язань, коли дії зобов'язаної особи дійсно містять ознаки послуги, тобто 

здійснюються або на пільгових умовах, або з метою створення зручностей для 

управомоченої особи. Таким чином, зобов'язання з надання послуг не можна 

обмежувати договорами зберігання, доручення, комісії і експедиції. Сюди належать 

договір побутового підряду, а також інший договір, в якому мають місце ознаки 

послуги» [299, с.119]. 

В літературі звертається увага на те, що мова завжди йде про послугу саме як 

певну дію. При цьому з точки зору особи, яка надає послугу, відповідна дія являє 

собою «роботу», а для того, для кого (у чиїх інтересах) вона здійснюється, – 

«послугу». В результаті, спеціалісти справедливо визнають, що розмежування 

договорів шляхом протиставлення «робіт» «послугам» виявляється безуспішним 

[284, С.209]. 

Переконавшись у недостатній чіткості критеріїв розмежування понять 

«робота» і «послуга» прибічники визнання самостійним договору послуг змушені 

були шукати спеціальні критерії для виокремлення ознак, які мали б виявитися 

вирішальними для такого розмежування. Як додатковий аргумент слід відзначити, 

що у ст. 3 Віденської конвенції про договори міжнародної купівлі-продажу міститься 

застереження про незастосування її положень до договорів, в яких зобов’язання 

сторони, яка поставляє товари, полягає, в цілому, у виконанні роботи чи наданні 
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інших послуг, хоча щодо тлумачення цих статей Конвенції стосовно змішаних 

договорів точаться дискусії [300, с.17] (виділено нами – В.О. Кохановський). Таким 

чином, слід погодитись з авторами, які вважають, що відповідь слід шукати в 

основній класифікаційній ознаці цих договорів – їх предметі [284, С.210]. 

Дискусії в літературі у зв’язку з цим викликала свого часу позиція О.С. Іоффе, 

який поклав в основу своїх поглядів глибоко розроблену концепцію елементів 

правовідносин. Йдеться, зокрема, про відомі думки автора про виокремлення двох 

об’єктів правовідносин: юридичного – «поведінка зобов’язаної особи, якої вправі 

вимагати управомочена особа» [301, с.168] і матеріального, під яким розуміється 

«той об’єкт, яким володіє суспільне відношення, яке лежить в основі 

правовідношення і яке ним закріплене» [301, с.169]. В кінцевому рахунку автором 

визнавалась матеріальним об’єктом саме річ. (Виділено нами – В.О. Кохановський). 

В той же час О.С. Іоффе підкреслював, що існують серед правовідносин такі, які 

обмежуються одним об’єктом – юридичним [301, с.171]. Щодо підряду ця думка 

була висловлена таким чином: «Матеріальний об’єкт має місце лише при 

виготовленні будь-яких речей. Звідси, однак, не слідує, що у всіх інших випадках 

підряд позбавлений будь-якого об’єкта. У нього може бути відсутнім матеріальний, 

але обов’язково є юридичний об’єкт – та діяльність підрядника, якої вправі вимагати 

замовник для отримання обумовленого договором результату» [302, с.419]. З 

наведеного положення випливало, що є два різновиди договорів підряду: в одному 

наявні обидва названих автором об’єкта – матеріальний та юридичний, а в другому – 

лише юридичний об’єкт діяльності. Між тим, щодо договору послуг, який визнавався 

вченим самостійним договором, то його особливість пропонувалось визначати в 

тому, що, на відміну від підряду, у договорі послуг мова йде «про діяльність таких 

видів, які не отримують чи не обов’язково повинні отримувати втілення у 

матеріалізованому, а тим більше в уречевленому результаті» [302, с.488]. Отже, 

договори з приводу робіт, які не пов’язані з результатом і з цієї причини мають лише 

один об’єкт – юридичний, виявились віднесеними до різних видів договорів: перший 

– до договору підряду, а другий – до договору послуг. Якщо враховувати, що об’єкт 

договору визнавався автором єдиною ознакою, за допомогою якої слід розрізняти 

договори підряду і послуг, то ряд спеціалістів помітили певне неспівпадіння: ознака, 
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яка вважалася такою, що їх розмежовує, виявилась притаманною і тому і іншому 

виду договорів [284, С.211]. 

Слід зазначити, що дискусії щодо об'єкту і предмету договору про надання 

послуг в доктрині збереглися донині. Зокрема, В.В. Луць звернув увагу на те, що 

«головну особливість договорів з надання послуг, на відміну від договорів на 

виконання робіт, складає те, що надання послуг невіддільне від діяльності особи, яка 

надає послуги. Останній ефект від такої діяльності не виступає у вигляді певного 

відчутного матеріального результату, як це має місце у підрядних договорах, а 

полягає у самому наданні послуги» [182, с.572]. 

В літературі договір надання туристичних послуг (договір на туристичне 

обслуговування) традиційно визначається як угода, згідно якої одна сторона (особа, 

яка здійснює туристичну діяльність) зобов'язується надати іншій стороні (туристу) 

комплексу туристичних послуг у відповідності з метою подорожі своїми засобами чи 

засобами третіх осіб, а інша сторона зобов'язується оплатити ці послуги [303; 304]. 

Можна вивести відповідне визначення і через загальне розуміння договору про 

надання послуг (ст. 901 ЦК України) і тоді визначення буде сформульовано таким 

чином: за договором про надання туристичних послуг одна сторона зобов’язується за 

завданням другої сторони надавати послуги, які споживаються в процесі вчинення 

певної дії або здійснення певної діяльності на платній основі, якщо інше не 

передбачено договором. Відповідні визначення договорів послуг містяться і у 

підручниках цивільного права [305, с.24-32; 306, с.12-15]. Теоретичне підґрунтя 

відносин слід шукати, перш за все, у цивілістичній доктрині про зобов’язання, яка в 

сучасному цивільному праві отримала бурхливий розвиток [262, с.73; 245, с.84-101; 

307; 308, с.5-16; 309, с.96-111]. Зазначимо також, що найбільш ґрунтовну і сучасну 

роботу у вітчизняній цивілістиці щодо особливостей договірних зобов’язань з 

надання послуг написала Н.В. Федорченко [181].  

Теоретичні розробки вітчизняних цивілістів полегшують пошук відповідей і у 

сфері договірних відносин у туристичній сфері. 

Слід особливо звернути увагу на те, що основний договір у сфері туризму 

тривалий час взагалі не мав загальноприйнятого найменування як в міжнародній 

практиці і торгівлі, так і на рівні окремих держав. Єдиним міжнародним актом, який 
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закріпив уніфіковані норми, присвячені даному договору, є «Міжнародна конвенція з 

контракту на подорож (ccv)», прийнята 23.04.1970 р. у Брюсселі [310]. У Конвенції, 

зокрема, у ст. 1 «Основні терміни, які використовуються в Конвенції» згадується про 

«контракт на подорожі – або контракт на організацію подорожі, або посередницький 

контракт на продаж подорожі» (п.1.1). Контракт на організацію подорожі, згідно 

п.1.2 Конвенції 1970 р. – це «будь-який контракт, в якому організатор подорожі 

виступає від власного імені і зобов’язується надати подорожуючому сукупність 

комбінованих послуг, які належать до забезпечення подорожуючого на маршруті чи 

в місці перебування», а посередницький контракт на продаж подорожі – це «будь-

який контракт, в якому організатор подорожі доручає своєму посереднику 

реалізувати контракт на організацію або одної, або декількох подорожей» (п.1.3). 

При цьому організатором подорожі може бути будь-яка особа, яка приймає на себе 

зобов’язання, закріплені у контракті на організацію подорожі, а посередником – 

будь-яка особа, яка приймає на себе зобов’язання, закріплені у посередницькому 

контракті на продаж подорожі (п.п.1.4 і 1.5 Конвенції 1970 р.) Практично аналогічне 

визначення міститься, наприклад, і в параграфі 651 Німецького цивільного уложення 

[311; 312, с.165]. А у ряді міжнародних актів договір між туристом і організатором 

подорожі не має певної назви. У Директиві Європейського Союзу про комплексні 

тури від 13.06.1990 р. №90/314 ЕС [37] вказувалося лише на контракт, який пов’язує 

споживача з організатором подорожі (або) продавцем. Можна згадати також, що у 

Законі про продавців подорожей штату Флорида (США) [313] та ряду інших штатів 

використовується в даному разі непоіменований договір. У всіх зазначених 

прикладах яскраво проявляється зміст дискусії, яка велась щодо правової природи і 

виду договорів у сфері туризму у світі. Ця дискусія, як ми бачимо, має не лише 

теоретичне, але і практичне продовження в наші дні, оскільки вимагає нових 

підходів в часи глобалізації ринку туристичних послуг, прояву бізнес-складової усіх 

процесів у названій сфері, розвитку інформаційних технологій і набуття переваг за 

рахунок інноваційного розвитку суспільства. 

Ст. 20 Закону закріплює поняття договору на туристичне обслуговування: «За 

договором на туристичне обслуговування одна сторона (туроператор, який укладає 

договір безпосередньо або через турагента) зобов’язується надати за замовленням 
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іншої сторони (туриста) комплекс туристичних послуг (туристичний продукт), а 

турист зобов’язується сплатити його». В ч.2 зазначеної статті міститься уточнення 

про те, що до договору на туристичне обслуговування застосовуються загальні 

положення договору про надання послуг, якщо інше не передбачене законом. Тобто 

договір на туристичне обслуговування фактично прирівнюється у своєму загальному 

розумінні до договору про надання туристичних послуг і договору реалізації 

туристичного продукту, що свідчить, на нашу думку, про невизначеність 

законодавця щодо назви і змісту основного договору, який має бути законодавчо 

закріплений у сфері туризму. При цьому специфіка неорганізованого туризму взагалі 

не приймається до уваги. 

Виходячи із усього викладеного, можна спробувати вивести ряд ознак 

договору надання туристичних послуг (або як він визначений в Україні легально, 

договору на туристичне обслуговування) у сфері організованого туризму: такий 

договір є різновидом договорів оплатного надання послуг; договір породжує 

зобов’язання з надання організатором подорожі (туроператором або туроператором 

через турагента) комплексу туристичних послуг (туристичного продукту) і обов’язок 

туриста внести обумовлену договором плату (оплатити його); договір надання 

туристичних послуг (договір на туристичне обслуговування) є консенсуальним, що 

випливає із самої природи таких послуг, а наданню послуг передує узгодження між 

сторонами умов про вид туристичних послуг, їх якості, про порядок і строки 

надання, тобто момент укладання договору не співпадає з його виконанням; 

наявність взаємообумовлених суб’єктивних прав і обов’язків в обох сторін договору 

надання туристичних послуг (договору на туристичне обслуговування) дозволяє 

характеризувати його як оплатний (або синалагматичний, тобто із двосторонніми 

зобов’язаннями); ця ознака важлива при необхідності покладання відповідальності 

на організатора подорожі за невиконання ним договірних зобов’язань, оскільки 

обидві сторони приймають обов’язки з метою отримання зустрічного виконання від 

контрагента, зазначений договір є оплатним; договір надання туристичних послуг 

(договір на туристичне обслуговування) у сфері організованого туризму часто 

характеризується як публічний договір, з чим важко не погодитись, оскільки 

туристична організація повинна вступати у договірні правовідносини з будь-якими 
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фізичними і юридичними особами, які до них звертаються на тих умовах, які нею 

запропоновані, не вправі надавати перевагу одній особі перед іншою тощо; ціна 

туристичних послуг у сфері організованого туризму встановлюється також як 

пропозиція туроператора (турагента) тощо однаковою для всіх споживачів, за 

виключенням випадків, коли законом чи іншими правовими актами допускається 

надання пільг для певних категорій туристів; відмова туристичної організації 

(турфірми) від укладання договору можлива тільки в тому випадку, якщо у неї 

відсутні можливості надати туристичні послуги. Перелік характерних ознак даного 

договору, зрозуміло, може доповнюватися, з урахуванням його досліджень і 

практики застосування. 

Слід зазначити принагідно, що розглядаючи проблеми колізійного 

регулювання туристичних відносин ускладнених з іноземним елементом, спеціалісти 

з міжнародного приватного права аналізували особливості загального колізійного 

регулювання для визначення статусу договірних відносин в галузі туризму за 

законодавством Австрії, Італії, Квебеку, Німеччини, Угорщини, Швейцарії та 

України, а також положення ЦК України. Наголошуючи на неприйнятності 

застосування доктрини характерного виконання для визначення статусу договірних 

відносин в галузі туризму, що міститься, зокрема, у законодавстві України та 

Угорщини, автори стверджують, що договір туризму за юридичною природою є 

змішаним, в якому зобов’язання з надання послуг є основними (виділено нами – 

В.О. Кохановський). Отже, замість особистого закону особи, на яку покладено 

виконання за договором туризму, що є притаманним доктрині характерного 

виконання, на їх думку, має бути застосована прив’язка до законодавства країни 

громадянства чи постійного місця перебування туриста. Зазначений підхід відповідає 

загальновизнаній світовій практиці в галузі захисту прав споживачів, якими є 

туристи. Споживач за жодних обставин не може бути позбавлений захисту, який він 

має відповідно до законодавства країни свого громадянства чи постійного місця 

перебування [52, с.5]. 

Аналіз даного положення дозволяє ще раз упевнитися в обґрунтованості 

нашого підходу, оскільки договір реалізації туристичного продукту, який у 

наведеному вище контексті отримав назву «договір туризму» за своєю юридичною 
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природою є змішаним, в якому зобов’язання з надання послуг є основним 

(основними). Це є спільним як для сфери організованого, так і неорганізованого 

туризму, а також підходить для міжнародного і внутрішнього туризму. В той же час 

ми погоджуємося з необхідністю з метою безпеки і більшої їх захищеності визнавати 

туристів, особливо у сфері організованого туризму, споживачами, якщо це відповідає 

змісту відповідних спеціальних законів про захист прав споживачів і ЦК України. 

Оскільки в ч.3 ст.20 Закону закріплена можливість укладання договору на 

туристичне обслуговування в письмовій чи електронній формі відповідно до закону, 

цікавими слід визнати дослідження проблем правового регулювання укладання 

договорів з використанням новітніх технічних засобів, зокрема, мережі Інтернет, 

причому таке регулювання пропонується розглядати в якості інтегрального 

компоненту всієї системи приватного права, який може застосовуватися до будь-

яких правочинів, що укладаються за допомогою глобальної комп’ютерної мережі, а 

договори туризму також не мають бути виключенням [52, с.5]. Саме тому автори для 

врахування специфічних особливостей колізійного регулювання міжнародних 

туристичних відносин, уникнення сумнівів, пов’язаних з відшукуванням 

компетентного права для договорів туризму укладених в тому числі за допомогою 

комп’ютерної мережі Інтернет, обстоюють позиції про використання спеціальної 

колізійної прив’язки «право країни місця від’їзду туриста» і доводять, що спеціальна 

колізійна прив’язка «право країни місця від’їзду туриста» оперативно та з 

урахуванням ситуації й новітніх тенденцій в міжнародному приватному праві може 

вказати на компетентний правопорядок у регулюванні договірних відносин в галузі 

туризму з врахуванням їх юридичного та фактичного зв’язку, отже, може бути також 

застосованою в Україні [52, с.6-7]. Ми в цілому погоджуємось з таким підходом, але 

звертаємо увагу на нові тенденції, про які неодноразово згадували у цьому 

дослідженні – про переваги і небезпеки технології блокчейн, розрахунків у 

криптовалюті і все більш широкої сфери людського життя, яка охоплюється 

досягненнями вчених у розробці штучного інтелекту. Разом узяті ці технології здатні 

докорінно змінити звичні уявлення про можливості туризму. 

Отже, сучасні підходи до розуміння сутності договору реалізації туристичного 

продукту починаються, як ми переконалися, із з’ясування різних визначень договору, 
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який укладається між туроператорами (турагентами) і туристами у сфері 

організованого туризму. В ряді випадків цей договір кваліфікується як «контракт на 

подорож», «контракт на «контракт, що пов’язує споживача з організатором 

подорожі», «договір на туристичне обслуговування»; «договір надання туристичних 

послуг»; «договір реалізації туристичного продукту» і навіть спрощено - «договір 

туризму» тощо. Зокрема, у Міжнародній Конвенції з контракту на подорож 1970 р. у 

тексті був використаний, як ми вже зазначали, термін «контракт на подорож». Закон 

України «Про туризм» оперує терміном «договір на надання туристичних послуг» 

(ст.18) і «договір на туристичне обслуговування» (ст. 20). 

Серед вчених, як ми вже також пересвідчились, також немає єдності у 

розумінні сутності і правової природи такого договору. Сьогодні, так само як і багато 

років тому, існує декілька точок зору на дану проблему, оскільки турпродукт 

розглядають як товар або як право (гарантії) на послуги, які реально здійснюються 

іншими суб’єктами, що не мають безпосередніх договірних відносин з туристом, 

даний договір кваліфікують в ряді випадків як договір роздрібної купівлі-продажу; 

або договір підряду, використовують поняття купівлі-продажу пакета туристичних 

послуг, а тому розуміють відносини туриста і особи, яка здійснює туристичну 

діяльність, як відносини замовника і підрядника; певний час нормативні акти країн 

оперували поняттям договору купівлі-продажу послуги. Надання туристичних 

послуг, таким чином, ставилося у залежність від укладання з клієнтом договору 

(контракту) на купівлю-продаж послуг. Згадувались «послуги з туристичного 

обслуговування» і у переліку оплатних послуг, які регламентуються законом. 

Регулюючи відносини між туристом і особами, які здійснюють туристичну 

діяльність, і у межах договорів роздрібної купівлі-продажу, предметом договору 

називали право на тур, передбачений для реалізації туристу тощо. 

М.І. Брагінський і В.В. Вітрянський зазначали з приводу цього, що можливість 

використання останньої із названих конструкції стосовно договору послуг випливає 

безпосередньо із законодавства у силу типового для відповідної конструкції 

розташування учасників: клієнт був і залишається кредитором, туристична 

організація була і залишається боржником, а той, хто буде безпосередньо надавати 

послуги, стає третьою особою у зобов’язанні, яке пов’язує вказаного кредитора з 
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боржником [314, с.120-121]. Звідси, позицію прибічників договору роздрібної 

купівлі-продажу вони не поділяли. 

Більшість авторів притримуються сьогодні позиції, відповідно до якої 

правовою формою досліджуваних відносин є договір надання послуг, причому 

відплатний. Вони вважають, що визнання договору роздрібної купівлі-продажу в 

якості основної правової форми, яка регламентує надання послуг, не лише не 

відповідає сутності останнього і самій туристичній діяльності, але і фактично 

викривлює співвідношення названих категорій [230, с.15]. Більш того, застосування 

конструкції «роздрібна купівля-продаж» для туристичних послуг названа ними 

такою, що прямо протирічить положенням нормативних актів, в яких застосовується 

словосполучення «послуги з туристичного обслуговування». Попередні зауваження 

надають можливість говорити про те, що залучення третіх осіб для надання 

туристичних послуг ніяк не впливає на природу самого зобов’язання. 

Найважливішим елементом тут слугує те, що боржник несе відповідальність за дії 

третьої особи перед кредитором. В цьому випадку мається на увазі відповідальність 

туристичної організації за дії будь-кого, хто за її дорученням повинен буде надати 

послуги туристу, який набув відповідне право [230, с.15-16]. 

Звертаючи увагу на конструкцію «туристичного» договору, С.Л. Соловйов 

зазначає, що туристичні послуги зазвичай надаються не тією стороною, яка уклала 

договір, а іншою організацією, яка безпосередньо надає послуги з проживання, 

харчування, перевезення тощо, тобто є третьою особою. Отже, виконавець 

зобов’язаний надати послуги особисто, якщо інше не передбачається договором 

оплатного надання послуг [315, с.13]. 

Нині договір реалізації туристичного продукту фактично прирівнюється 

Законом до договорів про надання послуг (ст. 901 ЦК України). Між тим, 

пояснюючи правову природу договору реалізації туристичного продукту, необхідно 

відрізняти спрямованість різноманітних дій сторін даних правовідносин, правову 

природу і сутність процесу реалізації турпродукта, який складає насправді предмет 

відповідного змішаного договору, а також пам’ятати про сутність і особливості 

неоднорідного туристичного продукту, який у Законі зводиться до комплексу 
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туристичних послуг. Тим паче, що договір реалізації туристичного продукту може 

бути застосований і у сфері організованого, і у сфері неорганізованого туризму. 

Значний інтерес являє собою аналіз змісту і форми договору про надання 

туристичних послуг, який є найпоширенішим на сьогодні у сфері туризму і виступає 

або одним із договорів, що входить у перелік інших договорів, які спрямовані на 

надання комплексного туристичного продукту у сфері неорганізованого туризму, або 

входить у договір про реалізацію туристичного продукту як окремі зобов’язання з 

надання туристичних послуг поряд із іншими зобов’язаннями у сфері організованого 

туризму. 

Теоретично зміст договору як юридичного факту являє собою, як відомо, 

сукупність умов, за якими досягнуто згоду сторін. Чіткість і визначеність змісту 

договору передбачає особливості прав і обов’язків, які виникають, можливість 

належного виконання сторонами зобов’язань, наслідки їх порушення. 

В літературі немає єдиної точки зору з питання класифікації умов договору. 

Більшість вчених поділяє їх на три групи умов: істотні, звичайні і випадкові. 

Навпаки, М.І. Брагінський переконаний, що немає підстав для виокремлення, як це 

пропонується у більшості джерел, крім істотних, ще й звичайних і випадкових умов, 

оскільки всі умови, за якими досягнуто згоду, і є суттєві, і жодних інших умов, крім 

істотних, в договорі не може бути [284, с.211-212]. На нашу думку, це найбільш 

обґрунтований підхід. 

ЦК України розкриває переважно зміст істотних умов, тобто таких, які 

необхідні і достатні для визнання договору укладеним. Відповідно до ч. 1 ст. 628 ЦК 

України зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і 

погоджені ними, та умови, які є обов’язковими відповідно до актів цивільного 

законодавства. 

Предметом легально закріпленого договору про надання туристичних послуг є 

дії з надання комплексу послуг, які входять у туристичний продукт. Істотні умови у 

договорі на туристичне обслуговування у сфері організованого туризму закріплені у 

ч. 4 ст. 20 Закону: строк перебування у місці надання туристичних послуг із 

зазначенням дат початку та закінчення туристичного обслуговування; 

характеристика транспортних засобів, що здійснюють перевезення, зокрема їх вид та 
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категорія, а також дата, час і місце відправлення та повернення (якщо перевезення 

входить до складу туристичного продукту); готелі та інші аналогічні засоби 

розміщення, їх місце розташування, категорія, а також строк і порядок оплати 

готельного обслуговування; види і способи забезпечення харчування; мінімальна 

кількість туристів у групі (у разі потреби) та у зв’язку з цим триденний строк 

інформування туриста про те, що туристична подорож не відбудеться через недобір 

групи; програма туристичного обслуговування та ряд ін. Втім зазначений перелік 

істотних умов слід визнати дещо обтяжливим для сторін, оскільки законодавець, на 

нашу думку, значно розширив коло істотних умов. Їх аж дванадцять, отже, цей 

перелік визначає скоріше склад і кількість таких умов, але не їх зміст. При цьому у 

ч. 5 ст. 20 Закону уточнюється, що зміна ціни туристичного продукту після 

укладення договору на туристичне обслуговування допускається лише у разі 

необхідності врахування зміни тарифів на транспортні послуги, запровадження 

нових або підвищення діючих ставок податків і зборів та інших обов’язкових 

платежів, зміни курсу гривні до іноземної валюти, в якій виражена вартість 

туристичного продукту. 

Цивілісти неодноразово наголошували на тому, що 1) до істотних повинні 

відноситися тільки ті умови, які виражають природу договору – характерні риси 

відповідного договірного типу, без узгодження яких договір неможливо виконати; 2) 

недобросовісний контрагент нерідко заявляє про «неукладеність» договору, тож 

будь-яке невиправдане розширення кола істотних умов погіршує стан сторони, яка 

добросовісно виконує свої обов'язки за договором; 3) це не сприяє стабільності 

договірних зв'язків; 4) можливе і умисне не включення у договір істотних умов з 

наміром заявити про його недійсність («неукладеність») у подальшому, якщо це буде 

вигідно з будь-яких причин недобросовісній стороні договору. Отже, слід визначити, 

що є дійсно істотними умовами договору надання туристичних послуг: предмет, ціна 

і строк надання комплексу туристичних послуг. 

Узгоджуючи предмет договору надання туристичних послуг у сфері 

організованого туризму, сторони договору повинні узгодити наступні умови щодо 

конкретного турпродукту: місце призначення подорожі; засоби, ознаки і категорії 

належного для використання транспорта для від’їзду і повернення з подорожі; дати і 
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пункти відправлення і повернення з подорожі; місце, туристична категорія чи 

ступінь комфортності жилого приміщення, його основні риси, а також вид 

харчування у місці надання жилого приміщення; маршрут подорожі; спеціальні 

вимоги, які споживач повідомив особі, яка здійснює туристичну діяльність. 

Усі інші умови мають міститися у договорі у відповідності з імперативними 

вимогами законодавства. Як вірно зазначає В.В. Вітрянський: «Що стосується умов 

конкретного договору і їх співвідношення з імперативними нормами, то вони мають 

відповідати вказаним загальновизнаним правилам поведінки. Протиріччя умов 

договору імперативним нормам тягне за собою їх недійсність» [316, с.139]. Отже, 

слід також визнати, що неузгодженість істотних умов туристичного договору не 

впливає на обсяг прав туриста і їх захист, оскільки може потягти за собою негативні 

наслідки лише для організатора подорожі. 

Обов’язок своєчасного надання споживачу повної, достовірної, актуальної 

тощо інформації про туристичний продукт у формі, доступній для сприйняття, 

випливає із сутності усього інформаційного законодавства. Втім наявність окремої 

статті щодо інформації (ст. 19–1 Закону) – необхідна данина часу і вельми корисна 

для розвитку туристичних відносин в інформаційну добу. 

Так, будь-яка інформація, надана туроператором (турагентом), повинна 

містити достовірні відомості про умови договору на туристичне обслуговування 

[317]. Інформація про умови надання туристичних послуг, які туроператор (турагент) 

надає до укладення договору на туристичне обслуговування, має у відповідності із 

Законом, доводитися у доступній, наочній формі, бути розбірливою, зрозумілою та 

містити ряд відомостей про: місце надання туристичних послуг, програму 

туристичного обслуговування; характеристику транспортних засобів, що здійснюють 

перевезення, зокрема їх вид і категорію; характеристику готелів та інших об’єктів, 

призначених для надання послуг з тимчасового розміщення тощо, у тому числі місце 

їх розташування, категорію, строки і порядок оплати готельного обслуговування; 

види і способи забезпечення харчування під час туристичної подорожі; мінімальну 

кількість туристів у групі, а також інформування туриста про те, що туристична 

подорож не відбудеться через недобір групи, не пізніше ніж за три дні до початку 

туристичної подорожі; ціну туристичних послуг (частини 1 і 2 ст.19 – 1 Закону). 
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Туроператор (турагент) зобов’язаний при цьому додержуватися умов надання 

комплексу туристичних послуг, про які був поінформований споживач до укладення 

договору на туристичне обслуговування, крім випадків, коли про зміну таких умов 

повідомлено споживача до укладення договору або якщо зміни внесено на підставі 

угоди, укладеної між сторонами договору (ч.3 ст.19 – 1 Закону). 

Комплекс інформації, яка повинна бути надана туристу до укладання договору 

на сьогодні досить значний за переліком відомостей. Перш за все, це інформація про 

основні вимоги до оформлення в’їзних/виїзних документів (паспорт, дозвіл (віза) на 

в’їзд /виїзд до країни тимчасового перебування), у тому числі строк їх оформлення; 

медичні застереження стосовно здійснення туристичної подорожі, зокрема 

протипоказання через певні захворювання, особливості фізичного стану (фізичні 

недоліки) і вік туристів, а також умови безпеки туристів у країні (місці) тимчасового 

перебування та цілий ряд інших відомостей, які закріплені у п.п. 1 – 10, ч.4 ст.19 – 1 

Закону. Втім, у попередньому розділі ми пропонували доповнити цей перелік 

необхідними ознаками. 

Права і обов’язки сторін, які складають зміст зобов’язального 

правовідношення, заснованого на договорі надання туристичних послуг, 

визначаються у відповідності зі структурою і особливостями цього правовідношення. 

Основні права і обов’язки туриста, які нами вже аналізувались вище у даній роботі, 

сформульовані у Законі в цілому відповідають вимогам згадуваних вище, зокрема, у 

підрозділі 1.4 цієї дисертації, Гаагської декларації з туризму, Хартії туризму, 

Кодексу туриста та іншим міжнародним актам у цій сфері. Згідно Закону, реалізація 

турпродукту здійснюється на підставі договору, який укладається в письмовій чи 

електронній формі відповідно до закону (ч.3, ст. 20 Закону). 

Розглядаючи договір туристичного обслуговування автори за радянських часів 

вважали, що договір, який аналізується, має форму стандартизованої путівки. 

Відповідно чинного на той час законодавства, укладення договору у вигляді 

окремого документа не вимагалось [318, с.72-73]. Договір і так звана путівка 

співвідносяться у законодавстві пострадянських країн і сьогодні, але по-різному. 

Наприклад, в Білорусі, так само як і в Україні, туристичне законодавство взагалі не 

містить поняття путівки. У Законі Білорусі «Про туризм» використовується термін 
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«туристичний ваучер» [225]. Договір надання туристичних послуг у Білорусі 

укладається у письмовій формі через надання виконавцем договору замовнику 

туристичного ваучера, який містить суттєві умови договору. В Законі «Про 

туристичну діяльність в Республіці Казахстан» використовують поняття як договору, 

так і путівки, а також ваучер. Путівка і ваучер мають практично однакове 

призначення – це документи, які підтверджують право туриста на послуги, які 

входять у склад туру, і факт їх оплати [319]. Між тим, договір як окремий документ, 

не може бути замінений путівкою, оскільки остання – документ, який підтверджує 

факт оплати туристичного продукта і є бланком строгої звітності. Крім того, нині 

статус туристичної путівки суттєво знизився навіть у тих країнах, де вона ще 

використовується. 

В Україні законодавець в якості форми письмового договору на туристичне 

або екскурсійне обслуговування називає, як це прийнято у переважній більшості 

країн, ваучер (ст. 23 Закону). У договорі на туристичне обслуговування, укладеному 

шляхом видачі ваучера, мають міститися дані, зазначені у ч.2 ст.23 Закону. 

Підсумовуючи, зазначимо, що істотні умови договору надання туристичних 

послуг або договору на туристичне обслуговування у сфері організованого туризму 

необхідні для встановлення мінімально необхідних вимог до змісту договору, які 

достатні для визнання його як укладеного. Істотними умовами договору надання 

туристичних послуг безумовно є предмет, ціна та строк надання комплексу 

туристичних послуг. Втім Закон визначає сьогодні дванадцять істотних умов, що 

слід визнати невиправданим перебільшенням. 

Ряд дискусійних питань в теорії і на практиці викликає визначення сторін 

договорів у сфері туризму, їх прав та обов’язків, а також порядок укладання 

відповідних договорів. Як відомо, сторони (суб'єкти) договору – це особи, які 

приймають участь в укладанні і/або реалізації певного договору [320, с.28-31]. Якщо 

вести мову про класифікацію професійних суб’єктів у сфері організованого туризму, 

то вона може бути проведена за критерієм поділу на види на основі економічної 

функції, в якій вони виступають у суспільних відносинах. За цим критерієм 

професійних суб’єктів в туризмі можна поділити на організаторів туру, 

посередників, а також осіб, які безпосередньо надають туристам туристичні послуги, 
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які входять в туристичний продукт. Ми вже зазначали вище у підрозділах 1.1 і 2.1, 

що до організаторів туру у сфері організованого туризму можна віднести 

туроператорів, які, за деякими виключеннями, у процесі своєї туристичної діяльності 

не надають туристичних послуг своїм клієнтам безпосередньо, а організовують їх 

надання туристу силами третіх осіб, до посередників у сфері туризму – турагентів. 

Що стосується осіб, які безпосередньо надають туристичні послуги, то до їх числа 

належать: засоби розміщення, перевізники, страхові організації, організації 

суспільного харчування, організації, які надають туристам об’єкти і засоби розваги, а 

також організації, які надають екскурсійні послуги, послуги гідів-перевізників. 

Діяльність суб’єктів у сфері туризму (юридичних і фізичних осіб) повинна 

засновуватися, перш за все, на нормах ЦК України, в яких закладена можливість 

виконання відповідних зобов’язань, наприклад, зобов’язань із надання послуг. 

Однією із сторін договору надання туристичних послуг у сфері організованого 

туризму завжди виступає професійна туристична організація (чи в ряді випадків - 

фізична особа-підприємець), яка несе обов’язок з реалізації турпродукту другій 

стороні (туристу), який, зокрема, складається з ряду туристичних послуг. Туристичні 

організації здійснюють як туроператорську, так і турагентську діяльність. 

Диференціація туристичних організацій має принципове значення у вирішенні 

питання про їх відповідальність, оскільки обов’язково тягне за собою різні підходи 

до підстав і встановлення змісту, а також обсягу відповідальності кожної із них. 

Як свідчить практика, галузеве законодавство вимагає в цьому сенсі постійних 

доповнень і змін, оскільки туристичний бізнес, туристичні відносини розвиваються і 

змінюються дуже швидкими темпами. Одночасно слід долати колізії між нормами 

ЦК України і нормами законодавства про туризм і транспорт, складнощі існують і у 

системі відносин «страхова компанія (банк) – туроператор – турагент – турист». 

Ускладнюють часто відносини і договори, укладені насправді на користь 

туристичних організацій, а не туристів. 

У випадку конфліктів між туристичною організацією, яка працює з тур 

агентом, туристу необхідно звертатися до турагента, оскільки у туриста саме з ним 

виникли цивільно-правові відносини. Закон також покладає відповідальність за 

невиконання чи неналежне виконання договора з туристом на туроператора, як на 
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особу, яка має банківське і страхове забезпечення (ч.12, ст. 20 Закону). Притягнення 

ж турагента як співвідповідача поряд із туристичною організацією (туроператором) 

має надати на практиці більше гарантій захисту прав туриста. 

Немає єдності думок і в регламентації відповідальності туроператора за 

невиконання чи неналежне виконання зобов’язань з перевезення. При розгляді 

питань, пов’язаних із захистом прав споживачів у сфері туристичних послуг, 

зазвичай враховуються особливості транспортного законодавства. Оскільки згідно 

транспортного законодавства відповідальність за перевезення несе перевізник, ця 

транспортна послуга не включається туроператорами у склад туристичного 

продукту. Однак Закон до суттєвих порушень туроператором договору на 

туристичне обслуговування, який є підставою для виплати страхового 

відшкодування за договором страхування відповідальності туроператора, відносить, 

в числі інших, невиконання зобов’язань з надання туристу або іншому замовнику 

послуг, які входять в туристичний продукт – тобто і послуг з перевезення також. 

Існує ще одна проблема – врегулювання відносин між суб’єктами 

туристичного ринку у сфері організованого туризму. Договори між туроператором і 

турагентом укладаються, але розмежувати відповідальність повинні самі сторони 

договору. В ч.14, ст. 20 Закону тільки зазначено, що права і обов’язки, 

відповідальність сторін та інші умови договору між туроператором і турагентом 

визначаються відповідно до загальних положень про агентський договір, якщо інше 

не передбачено договором, укладеним між ними, а також Законом. На практиці 

турагент – слабка сторона – приєднується до договору, який розроблений 

туроператором, не маючи можливості врегулювати порядок взаємодії туроператора і 

турагента у випадку пред’явлення до них претензій туристів. 

Останнім часом увагу привертають туроператори – як суб’єкти туристичного 

ринку у сфері організованого туризму, які несуть всю повноту відповідальності 

перед туристами, тоді як турагенти фактично виключаються із цього правового 

простору, а ступінь їх відповідальності обмежується лише повнотою і якістю 

інформації, яка ними надається. Між тим, навіть стосовно інформації, яка надається 

турагентом, немає чітких критеріїв. «Повноти» і «якості» недостатньо – інформація 
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має бути достовірною, об’єктивною, актуальною тощо. Інакше турагентська 

діяльність може перетворитися на бізнес, який розвивається стихійно. 

Звернемось також до питання про право турагента укладати посередницькі 

договори не з туроператором, а з туристом про набуття окремих складових 

туристичного продукту у сфері організованого туризму. Йдеться, зокрема, про 

ситуацію, коли турагент, який діє за дорученням клієнта, самостійно бронює 

необхідний готель і/або набуває у перевізника проїзні документи. Відносини 

ускладнюються і у випадку, якщо турагент укладає договори, спрямовані на 

отримання туристом послуг з проживання, харчування, екскурсіями з одним 

туроператором, а з перевезення і трансферу – з іншим [321, с.10-11]. В цьому 

випадку в літературі логічно виникає питання – чи має турагент право на здійснення 

таких дій, оскільки зазвичай право на формування турпродукту має лише 

туроператор. Можливо, зазначають спеціалісти, в такому випадку відбувається 

підміна договору реалізації туристичного продукту договором агентування, 

відповідно до якого турагент, отримуючи від виконавців послуги, реалізує туристам 

їх комплекс за загальною ціною. В свою чергу, відповідальність за будь-які 

порушення, пов’язані з порядком надання послуг, покладається на третіх осіб – тобто 

на виконавців послуг, з якими укладені відповідні договори. Такі угоди – роблять 

висновок науковці, – можна кваліфікувати як удавані, спрямовані на прикриття угод 

у межах договору про реалізацію турпродукту. Допускаючи такі схеми роботи 

турагентів як турброкерство і турорганізаторство, пропонується зобов’язати 

турагентів нести відповідальність за усі послуги, які ним надаються особисто перед 

туристами згідно діючого законодавства і обов’язково фіксувати подібні послуги у 

договорі та інших документах [321, с.11]. Отже, можна констатувати, що недоліки 

сьогодні виявляються і у випадках, коли турагент у сфері організованого туризму 

доповнює продукт туроператора власними послугами. У сфері неорганізованого 

(самодіяльного, аматорського) туризму це набуває вигляду окремих договорів – 

туристичного консалтингу (надання консультативних послуг з самостійної 

організації подорожі), географічного коучингу (надання туристам інформації про 

географічні особливості передбачуваного місця відвідування для самостійного 

планування маршруту і організації поїздки) тощо. 
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Недостатньо врегульовані на сьогодні і відносини «туроператор – чартерний 

перевізник – турист». Ще В.В. Вітрянський, відносячи договір фрахтування до 

самостійного виду договору перевезення, вказував, що на повітряному транспорті 

подібні договори укладаються не з окремими пасажирами, а з організацією, яка 

виступає в ролі фрахтівника [322, с.146]. Як ми вже зазначали, при укладанні 

договору фрахтування за фрахтівиком резервуються місця для пасажирів, багажу 

тощо, при цьому сутність зобов’язання з їх перевезення у пункт призначення 

зберігається. Турист як пасажир – це особа, для перевезення якої фрахтовщик і 

фрахтувальник укладають договір фрахтування. Між тим, ЦК України залишає за 

межами регулювання ще багато питань, зокрема щодо взаємовідносин 

фрахтувальника і пасажирів, що, на думку зарубіжних авторів, дозволяє судам 

кваліфікувати відносини, пов’язані з переміщенням туристів повітряним 

транспортом, не як договір фрахтування між туроператором і перевізником на 

користь туриста, а як договір перевезення, укладений між туристом і транспортною 

компанією. Причому, на думку цивілістів, підставою укладання договору у даному 

випадку є білет з прізвищем пасажира [323, с.68]. 

Зрозуміло, що туроператору не вигідно укладати з перевізниками договори на 

користь туриста, простіше набути білети для туристів і включити у договір з 

туристом умову про те, що туроператор не несе відповідальності у випадку 

перенесення чи затримки рейсу авіакомпанією. Про це свідчить практика і це 

призводить до значної кількості скарг, пов’язаних з невиконанням чи неякісним 

виконанням послуг з перевезення, в чому ми переконались неодноразово в Україні на 

прикладі таких турфірм як IdrisKа tour і "Анекс Тур Украина". Туристичні організації 

зазвичай відмовляються задовольняти скарги туристів, відсилаючи пасажирів до 

відповідних виконавців послуг – тобто до компаній – перевізників. 

Особливістю договорів у сфері організованого туризму за участі неповнолітніх 

є те, що порядок оформлення необхідних документів для виїзду за межі України 

ставиться в залежність від досягнення повноліття. Відповідальність за їх оформлення 

у сфері організованого туризму покладається не тільки на батьків (законних 

представників), але і персонал туристичної організації. Укласти договір на користь 

третьої особи можуть також роботодавці на користь своїх співробітників, громадяни 
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на користь родичів і знайомих [324]. Подібне відбувається також у сфері 

неорганізованого туризму і може створювати небезпеку для неповнолітніх. При 

укладенні такого договору у сфері організованого туризму туристичні організації 

повинні враховувати, що третя особа не є стороною договору. Контрагентом 

організації в даному випадку є той, хто в інтересах третьої особи підписує договір і 

сплачує туристичні послуги від власного імені. В той же час, як відомо, не будучи 

стороною договору, третя особа, за загальним правилом, може активно впливати на 

правовідносини за правочином, укладеним без неї на її користь. У відповідності з 

нормами ЦК України у третьої особи виникають самостійні права по відношенню до 

туристичної організації як до боржника за угодою, а у туристичної організації 

відповідно обов’язки щодо безпосереднього споживача туристичних послуг (ч.1 

ст.626 ЦК України). 

Слід враховувати інші обставини, зокрема те, що турпродукт не завжди 

включає дві послуги – перевезення і розміщення, які надаються за загальною 

вартістю. Між тим, часто зустрічаються і ситуації, за яких турист воліє вирішувати 

проблему перевезення самостійно, а всі інші послуги набуває у турагентства. 

Здавалося б згідно Закону за таких умов вже не можна вести мову про турпродукт, 

але якщо це не заперечує факту надання туристичної послуги, навіть одної, 

оспорювати законність здійснення турорганізаторської діяльності за таких обставин 

вельми проблематично. Саме тому ми пропонуємо інше розуміння турпродукту, який 

може складатися з однієї послуги чи іншого товару, або із різних об’єктів, щодо яких 

укладаються договори або змішаний договір про реалізацію турпродукту. 

Закон у ч.ч. 8 – 11 ст. 20 чітко закріплює положення про те, що туроператор 

(турагент) зобов’язаний не пізніш як через один день з дня, коли йому стало відомо 

про зміну обставин, якими сторони керувалися під час укладення договору на 

туристичне обслуговування, та не пізніш як за три дні до початку туристичної 

подорожі повідомити туриста про таку зміну обставин з метою надання йому 

можливості відмовитися від виконання договору без відшкодування шкоди 

туроператору (турагенту) або внести зміни до договору, змінивши ціну туристичного 

обслуговування. Туроператор або турагент вправі відмовитися від виконання 

договору лише за умови повного відшкодування замовникові збитків, підтверджених 
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у встановленому порядку та заподіяних внаслідок розірвання договору, крім 

випадку, якщо це відбулося з вини туриста. В свою чергу, турист вправі відмовитися 

від виконання договору на туристичне обслуговування до початку туристичної 

подорожі за умови відшкодування туроператору (турагенту) фактично здійснених 

ним документально підтверджених витрат, пов’язаних із відмовою. Якщо під час 

виконання договору реалізації турпродукту туроператор не в змозі надати значну 

частину туристичного продукту, щодо якого відповідно до договору на туристичне 

обслуговування сторони досягли згоди, туроператор повинен з метою продовження 

туристичного обслуговування вжити альтернативних заходів без покладення 

додаткових витрат на туриста, а в разі потреби відшкодувати йому різницю між 

запропонованими послугами і тими, які були надані. У разі неможливості здійснення 

таких заходів або відмови туриста від них туроператор зобов’язаний надати йому без 

додаткової оплати еквівалентний транспорт для повернення до місця відправлення 

або іншого місця, на яке погодився турист, а також відшкодувати вартість ненаданих 

туроператором туристичних послуг і виплатити компенсацію у розмірі, визначеному 

у договорі за домовленістю сторін. 

Також у туристичній практиці вже після укладення договору часто виникають 

ситуації, коли в силу будь-яких причин турист не може здійснити поїздку. За 

законодавством країн ЄС при виникненні подібних випадків турист може «передати 

своє право на подорож іншій особі, яка задовольняє усім вимогам туру» [325, с.95-

117]. Аналогічна норма була свого часу закріплена в §651Ь Німецького Цивільного 

уложення [326, с.156]. Введення даного положення в національне законодавство про 

туризм дозволило б уникнути конфліктів при виникненні подібних ситуацій при 

організації туристичних подорожей. А це можливо лише в разі реального 

усвідомлення переваг договору реалізації туристичного продукту замість договору 

про надання туристичних послуг, оскільки вважається, що право на послуги не 

можна передати іншій особі. 

Ряд спірних питань виникає нині як в теорії, так і на практиці щодо захисту 

прав споживача, визнання договору частково недійсним, стягнення суми [327], щодо 

повернення вартості туристичних послуг та відшкодування шкоди [328], щодо 

визнання договору частково недійсним, розірвання договору, стягнення страхового 
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відшкодування, пені, відшкодування моральної шкоди [329], про повернення 

грошової суми у зв’язку з невиконанням зобов’язання [330] та щодо інших випадків 

припинення (розірвання) договору про надання туристичних послуг, при настанні 

відповідальності сторін за невиконання або неналежне виконання договорів у сфері 

туризму. 

Договір як основний документ, який призводить до виникнення цивільно-

правових відносин між замовником і виконавцем туристичних послуг (наприклад, 

туроператором чи турагентом), передбачає наявність ряду суттєвих і факультативних 

умов, а також зобов'язань, які набувають чинності для обох сторін з моменту його 

укладення. Зрозуміло, що укладений договір є обов'язковим для виконання 

сторонами. Однак через різні причини як виконавець, так і замовник можуть 

розірвати договір про реалізацію туристичного продукту за тими чи іншими 

підставами. 

Так, якщо йдеться про договір надання туристичних послуг, то у відповідності 

до ст.907 ЦК України такий договір про надання послуг може бути розірваний, у 

тому числі шляхом односторонньої відмови від договору, в порядку та на підставах, 

встановлених цим Кодексом, іншим законом або за домовленістю сторін. Порядок і 

наслідки розірвання договору про надання послуг визначаються домовленістю сторін 

або законом (ч.ч.1 і 2 ст.907 ЦК України). Якщо сторони в договорі передбачили 

право сторін на односторонню відмову від виконання договору, то вони повинні 

погодити порядок та наслідки такої односторонньої відмови. Ст.907 ЦК України 

також встановлює винятки із загального правило про неприпустимість 

односторонньої відмови від виконання зобов'язань. Одностороння відмова від 

договору можлива у будь-який час – як до початку надання послуги, так і в процесі її 

надання до завершення відповідних дій. Винятки з цього правила також можуть бути 

встановлені законом або договором. Крім того, таке право на законних підставах 

може належати будь-якій із сторін. Але положення ЦК України виявляють різний 

підхід до сторін при відшкодуванні збитків. За загальним правилом, за невиконання 

зобов'язання боржник повинен компенсувати збитки кредитору. Тому, якщо 

виконавець скористається правом на односторонню відмову від виконання договору, 

то він повинен повністю відшкодувати замовнику понесені збитки. Ст.907 ЦК 
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України дає також можливість сторонам скористатися правом відступу від 

зазначених положень і передбачити у договорі інші правила. Коли ж розірвання 

договору виступає як санкція за правопорушення (невиконання або неналежне 

виконання умов договору), то наслідком є застосування ст. 906 ЦК України або 

інших спеціальних норм. Виконавець має нести відповідальність у розмірі, що 

передбачена законом. 

Якщо сторони в договорі передбачили можливість його одностороннього 

розірвання, але не погодили наслідки, єдиною умовою одностороннього розірвання 

договору за ініціативою замовника є відшкодування виконавцеві фактично 

понесених витрат. Договір також може бути розірваний за узгодженням сторін у 

випадку істотної зміни обставин, якими сторони керувалися при його укладенні (ст. 

652 ЦК України). 

Виходячи із зазначеного, легально закріплений договір про надання 

туристичних послуг (на туристичне обслуговування), договір реалізації тур продукту 

може бути припинений (розірваний) переважно за таких обставин: 

- у зв’язку із істотною зміною обставин; 

- у зв’язку із появою обставин, що загрожують життю і здоров’ю туристів; 

- у зв’язку з ненаданням чи наданням недостовірної інформації про споживчі 

якості туристичного продукта; 

- при наявності умов, які ущімлюють права туриста як споживача туристич-

них послуг. 

Розірвання договору надання туристичних послуг (реалізації туристичного 

продукту) у зв’язку із істотною зміною обставин відбувається, коли вони змінилися 

настільки, що якби сторони могли це передбачити, договір взагалі не був би між 

ними укладеним або був би укладений на значно відмінних умовах (ч.1 ст.652 ЦК 

України). На відміну від ст.607 ЦК України, яка вказує на неможливість виконання 

зобов’язання (під якою слід розуміти неможливість для боржника через різні 

причини здійснити передбачені зобов’язанням дії, спрямовані на його виконання), 

тут мова йде скоріше про ускладнення, які виникають при його реалізації. При цьому 

виконання такого зобов’язання в принципі залишається можливим, але призводить 
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до суттєвого зростання економічних витрат на виконання умов договору у однієї із 

сторін. 

Ч.2 ст.652 ЦК України закріплює норму про те, що якщо сторони не досягли 

згоди щодо приведення договору у відповідність з обставинами, які істотно 

змінились, або щодо його розірвання, договір може бути розірваний, а з підстав, 

встановлених частиною четвертою цієї статті, - змінений за рішенням суду на вимогу 

заінтересованої сторони за наявності одночасно таких умов: 1) в момент укладення 

договору сторони виходили з того, що така зміна обставин не настане; 2) зміна 

обставин зумовлена причинами, які заінтересована сторона не могла усунути після їх 

виникнення при всій турботливості та обачності, які від неї вимагалися; 3) виконання 

договору порушило б співвідношення майнових інтересів сторін і позбавило б 

заінтересовану сторону того, на що вона розраховувала при укладенні договору; 4) із 

суті договору або звичаїв ділового обороту не випливає, що ризик зміни обставин 

несе заінтересована сторона. 

У разі розірвання договору внаслідок істотної зміни обставин суд, на вимогу 

будь-якої із сторін, визначає наслідки розірвання договору виходячи з необхідності 

справедливого розподілу між сторонами витрат, понесених ними у зв'язку з 

виконанням цього договору. Зміна договору у зв'язку з істотною зміною обставин 

допускається за рішенням суду у виняткових випадках, коли розірвання договору 

суперечить суспільним інтересам або потягне для сторін шкоду, яка значно 

перевищує затрати, необхідні для виконання договору на умовах, змінених судом 

(ч.ч.3 і 4 ст.652 ЦК України). 

У сфері туризму до таких обставин належать: погіршення умов подорожі, 

вказаних у договорі; зміна строків його здійснення; непередбачуване зростання 

транспортних тарифів, неможливість здійснення туристом поїздки у зв’язку із 

незалежними від нього обставинами (хвороба туриста, неподання транспорту для 

перевезення, відмова у видачі візи та інші обставини) тощо. 

У практичній діяльності туристичних організацій нерідко виникають проблеми 

при визначенні істотності змін обставин, пов’язаних із погіршенням умов подорожі. 

По-перше, необхідно відповісти на питання: які зміни вважати істотними, а які ні? 

Як визначити межу між істотністю і неістотністю погіршення умов подорожі? 
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Суб’єктивно, погіршення погодних умов у місці перебування, нестабільність 

валютного курсу чи відсутність снігу на гірськолижних курортах, заміна моделі 

літака чи надання літака зі значним строком експлуатації для перевезення та ін. 

можуть для одних туристів бути суттєвим погіршенням умов подорожі, а для інших 

ні, тобто носити суб’єктивний характер. 

По-друге, визначаючи істотність умови, яка стосується зміни строків 

здійснення подорожі, необхідно керуватися нормами ЦК України, які вказують на те, 

що зобов’язання, які передбачають конкретні строки їх виконання (до них належить і 

надання туристичних послуг), підлягають виконанню у встановлені строки. Отже, 

зобов’язання, які не виконані у встановлені строки, є підставою для розірвання 

договору про реалізацію туристичного продукту у всіх випадках, крім настання 

обставин непереборної сили. Вищезазначене пов’язане з тим, що у сфері туризму 

порушення строків виконання зобов’язань практично завжди призводить до 

серйозних наслідків у вигляді змін у програмі обслуговування, надання засобу 

проживання і навіть неможливості подальшого надання туристичних послуг згідно з 

договором. Це, у свою чергу, призводить до багаточисельних судових розглядів, в 

яких суд займає переважно сторону туриста як більш слабкої сторони і за наявності 

переконливих доказів. 

По-третє, про істотність умов, які стосуються непередбачуваного зростання 

транспортних тарифів, можна вести мову лише у певних випадках. Проведений 

аналіз туристичних договорів дозволяє зробити висновок про те, що у більшості з 

них застосовується умова, за якою до істотних змін транспортних тарифів належить 

їх зростання не менше, ніж на 5-10%. У такому випадку турист має право 

відмовитися від виконання зобов’язань без застосування до нього відповідних 

штрафних санкцій. 

По-четверте, неможливість здійснення туристом поїздки можна вважати 

достатньо абстрактною обставиною, зміст якої слід обмежити хворобою чи смертю 

туриста, відмовою у видачі візи і пропуску через кордон через вину туристичної 

організації і деякими іншими обставинами. Необхідно також додати, що в ряді 

випадків такі умови не повинні прийматися до уваги: затримка туристів на кордоні 

через невиконання зобов’язань, накладених судом; порушення оформлення 



 

 

222  

документів, допущені з вини туристів; участь у судових процесах в якості 

звинуваченого тощо [189]. 

Якщо звернутися до практики, то істотними змінами обставин у договорі про 

реалізацію туристичного продукту визнаються «надання неповної і неточної 

інформації про всі істотні умови туру (переліт через третю країну і зменшення на 

день туру), що призвело до істотного погіршення умов подорожі», хвороба туриста і 

членів його сім’ї тощо. Таким чином, розірвання договору у зв’язку з істотними 

змінами обставин регламентується цивільним і спеціальним туристичним 

законодавством і здійснюється за рішенням суду. Однак, як це видно із судової 

практики, є складності у розумінні сутності і змісту вказаних в Законі істотних умов, 

що ускладнює визначення істотності таких умов судами та іншими органами, які 

спеціалізуються на захисті прав туристів [331]. У зв’язку з цим слід законодавчо 

конкретизувати відповідні норми для більш чіткого визначення судами наслідків 

розірвання договору про реалізацію туристичного продукту для всіх його сторін. 

Розірвання договору у зв’язку із появою обставин, що загрожують життю і 

здоров’ю туристів має безпосередній зв’язок із положеннями Закону у розрізі 

положень про безпеку туристів, про що згадувалося у підрозділі 1.4 цієї дисертації. У 

випадку виникнення обставин, які свідчать про появу у країні (місці) тимчасового 

перебування туристів (екскурсантів) загрози безпеки їх життя і здоров’я, а рівно 

загрози спричинення шкоди їх майну, турист (екскурсант) і /або туроператор 

(турагент) вправі вимагати в судовому порядку розірвання договору про реалізацію 

турпродукту чи його зміни. 

Зокрема, на початку 2010 – 2012 р.р. туристичний бізнес неодноразово 

потерпав від інформаційних повідомлень про факти нападу акул на туристів в 

акваторії курортів Червоного моря, що, як приклад, було пов’язано із масовими 

відмовами туристів від поїздок в Єгипет. В 2013 і наступних роках багато туристів 

відмовилися від туристичних поїздок в Туреччину через масові безпорядки. 

Попереджати туристів про загрозу безпеки – функція Міністерства 

закордонних справ України. Дана інформація включає відомості про вид загроз 

безпеці, з урахуванням тих, які вимагають негайного реагування, а також відомості 

про виявлення і прогнозування загроз безпеці, здійснення комплексу оперативних і 
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довготривалих заходів з їх попередження і нейтралізації, про здійснення системи 

заходів з відновлення нормального функціонування туристичної індустрії і бізнесу в 

районах, які постраждали в результаті виникнення загрози безпеки. 

Автори називають значну кількість видів загроз безпеки, які вимагають 

негайного (позачергового) реагування, серед яких: загрози безпеки надзвичайного 

характеру; загрози безпеки природного характеру; небезпечні процеси біогенного 

характеру; загрози безпеки техногенного характеру; загрози безпеки соціального 

(антропогенного) характеру; злочини та інші посягання на життя, здоров’я і майно 

туристів, в тому числі акти незаконного втручання на транспорті, озброєні заколоти 

(конфлікти), масові безпорядки, терористичні акти, міжнаціональні, міжконфесійні і 

регіональні конфлікти, які супроводжуються насильственними діями по відношенню 

до туристів [145]. До загроз безпеки в залежності від фактичних обставин можуть 

бути віднесені також інші дії (бездіяльність), події, явища і процеси, які створюють 

небезпеку спричинення шкоди життю і здоров’ю туристів, а також їх майну, в тому 

числі серйозно ускладнюючих прийняття заходів із захисту прав туристів і наданню 

їм прихистку з боку України. Таким чином, договір реалізації тур продукту може 

бути розірваний у зв’язку із появою у місці тимчасового перебування обставин, які 

загрожують життю і здоров’ю туристів. Для розірвання договору необхідно, щоб 

поява таких загроз було засвідчена відповідними рішеннями органів державної влади 

України. Права туриста достатньою мірою захищені чинним законодавством 

України, тому для розірвання договору йому достатньо лише вірно і своєчасно 

обґрунтувати свої вимоги, а також послатися на відповідні рішення органів влади. 

Розірвання договору у зв’язку з ненаданням чи наданням недостовірної 

інформації про споживчі якості туристичного продукту пов’язана із .розумінням 

достовірності, об’єктивності, повноти, актуальності тощо, а також обсягу і якості, 

вчасності інформації, яка має надаватися туристу. Про зміст норми Закону, 

присвяченої цьому питанню, ми вже згадували у підрозділі 4 цієї дисертації. Додамо 

лише, що слід вести мову не тільки про необхідну і достовірну інформацію, але і 

повну, об’єктивну, актуальну, своєчасну, доступну для сприйняття, зокрема, про 

наступне: про правила в'їзду в країну (місце) тимчасового перебування і перебування 

там; про звичаї місцевого населення; про релігійні обряди, святині, пам'ятки 
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природи, історії, культури та інші об'єкти для показу туристам, які перебувають під 

особливою охороною; про стан оточуючого природного середовища тощо. 

Отже, до істотних умов договору про реалізацію турпродукта належить, як ми 

зазначали, також інформація про ціну турпродукта (у гривнях), а також про його 

споживчі якості – програму перебування, маршрут і умови подорожі, включаючи 

інформацію про умови розміщення, про умови проживання (місці знаходження 

засобу розміщення, його категорії) і харчування, послуги з перевезення туриста в 

країні (місці) тимчасового перебування, про наявність екскурсовода (гіда), гіда – 

перекладача, інструктора-провідника, а також про інші додаткові складові 

туристичного продукту. Якщо узагальнити, йдеться про будь-яку відкриту 

інформацію, якої потребує турист щодо всіх умов туристичного подорожі, інших 

осіб, які приймають участь у створенні, реалізації тур продукту тощо. 

Законодавець має детально визначати обсяги інформації, які в обов’язковому 

порядку мають надаватися туристам як до, так і в момент укладання договору. Ряд 

кроків у цьому напрямі вже здійснено. Втім в нинішній час ще недостатньо 

врегульовані способи надання такої інформації, недостатньо регламентується 

порядок оформлення і зміст джерел такої інформації. Крім того, на практиці часто 

надається менш широкий спектр інформації, що призводить до порушень прав 

туристів, які йому складно довести. Автори неодноразово зазначають, що, не 

дивлячись на те, що законодавство містить норми про необхідність надання 

інформації, проблема інформування туристів має місце. Так, недоліки в 

інформаційному забезпеченні породжують, за їх дослідженнями, близько 90% усіх 

конфліктів між турфірмою і туристом. Перш за все, - роблять вони висновок, - це 

стосується основних характеристик інформації, яка надається – її необхідності, 

повноти, достовірності, строків надання, що, в кінцевому рахунку, визначає 

правильність вибору того чи іншого тур продукту [332, с.12]. 

Якщо туристу не надана можливість негайно отримати під час укладання того 

чи іншого договору у сфері туризму інформацію про турпродукт, він вправі вимагати 

від виконавця відшкодування збитків, спричинених необґрунтованим ухиленням від 

укладання договору, а якщо договір укладений, у розумний строк відмовитися від 

його виконання і вимагати повернення сплаченої за послугу суми та відшкодування 
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інших збитків. Можливо також ставити питання про компенсацію моральної шкоди. 

Виконавець, який не надав туристу повної, об’єктивної, достовірної, актуальної, 

своєчасної інформації, має нести відповідальність за недоліки товарів і послуги, які 

виникли в процесі її надання в результаті відсутності у туриста такої інформації. 

Отже, ненадання інформації, яка не має перерахованих вище ознак, що мало 

наслідком набуття послуги, які не мають необхідних якостей, може і є ще однією 

підставою для розірвання договору з боку туриста. Таким чином, необхідно, істотно 

конкретизувати перелік підстав для розірвання договору про реалізацію турпродукта 

у зв’язку із ненаданням чи неналежним наданням інформації про споживчі якості 

туристичного продукту, окремі туристичні товари і послуги, а також правові 

наслідки такого розірвання. 

Щодо розірвання договору при наявності умов, які ущемляють права туриста 

як споживача туристичних послуг, то слід констатувати, що законодавство про 

туристичну діяльність постійно удосконалюється як на рівні окремих країн, так і 

світі в цілому. Те саме можна сказати і про Україну. Втім це не знімає напруження із 

тих питань, які стосуються прав туристів, про що свідчить судова практика. Як 

відомо – включення у договір умов, які ущемлюють встановлені законом права 

споживача (які на практиці складають близько 25% всіх порушень у сфері туризму) – 

це правопорушення істотне, не лише цивільне, але й адміністративне. Причиною 

вказаного правопорушення зазвичай називають відсутність вибору у споживача умов 

договору, які не належать за законом до істотних, що розуміється як порушення 

права споживача на своєчасне отримання інформації, яка забезпечує вірний вибір 

послуги, а також із відповідним санкціями для винної особи. 

Слід зазначити, що споживчі якості турпродукта, включаючи маршрут 

подорожі, умови перевезення і засоби розміщення, особливо коли йдеться про сферу 

організованого туризму, мають істотне значення для замовника, тобто туриста. і не 

можуть бути змінені туроператором (турагентом) в односторонньому порядку. Втім, 

з аналізу судової практики і практики укладання договорів можна дійти висновку, 

що тривалий час в Україні у договір включаються умови про право виконавця 

замінити готель на готель такої ж чи більш високої категорії із залишенням 

домовленої оплати. Такі умови практично стали звичними у договорах про надання 
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туристичних послуг. Між тим, як вже було зазначено, одностороння зміна умов 

договору не допускається, за виключенням випадків, які передбачені законом, а 

погодження зміни чи розірвання договору здійснюється у тій же формі, в якій був 

укладений договір, якщо із закону, інших правових актів, договору чи звичаїв 

ділового обороту не випливає інше. Готель проживання без сумніву належить до 

суттєвих умов договору реалізації туристичного продукту, тому одностороння зміна 

цих умов не допускається. Отже, і в даному випадку можна передбачити можливе 

порушення прав туриста. Суди також звертають увагу на те, що пункти договорів 

про реалізацію турпродукту, про надання туристичних послуг часто протирічать 

нормам діючого законодавства і ущемлюють права туристів-споживачів. 

Багато туристичних організацій включають у підстави розірвання договору 

суттєві зміни обставин, серед яких: недобір вказаної у договорі мінімальної кількості 

туристів у групі; необхідного для здійснення подорожі; введення нових чи 

підвищення діючих ставок податків та зборів; різка зміна курсу національних валют 

тощо. Включення даних умов у текст договору також є порушенням прав споживача, 

адміністративним правопорушенням. Отже, прагнучи уникнути цивільно-правової 

відповідальності перед туристом, туристичні організації включають у договір умови, 

які протирічать ЦК України і спеціальному законодавству у сфері туризму, що тягне 

за собою порушення прав туриста, а в результаті несуть не лише цивільно-правову 

відповідальність перед туристом, але і адміністративно-правову перед державою. 

Особливого значення в останні роки набувають пошуки найбільш ефективних 

форм і способів захисту прав туристів у разі невиконання або неналежного 

виконання обов’язків суб’єктами туристичної діяльності у сфері організованого 

туризму. Звідси – актуальність дослідження не лише традиційних зобов’язальних 

відносин у сфері туризму, спрямованих на забезпечення головної мети – задоволення 

потреб туриста, але і з’ясування особливостей колективного (або як його ще 

називають, масового, групового) позову, відомого нині у багатьох країнах, за 

допомогою якого можуть вирішуватися конфлікти і правові спори між 

туроператорами, турагентами та іншими учасниками туристичних відносин. Настав 

час, на нашу думку, привести положення Закону у відповідність до норм як ЦК 

України, так і ЦПК України [333], в тому числі, і щодо договорів у сфері туризму. 
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Слід врахувати також, що до норм ЦПК України спеціалістами, серед іншого, 

пропонується передбачити спеціальну главу про колективні позови. Все зазначене 

пояснює актуальність формування цілісного сучасного законодавчого масиву у сфері 

туризму, перш за все, на підґрунті приватно - правової доктрини і з урахуванням 

потреб практики. 

На жаль, економічна криза, в тому числі – світова, і надзвичайно складні 

виклики останніх років розвитку України, потягли за собою зниження активності 

вітчизняного туристичного бізнесу, втрату попереднього рівня темпів розвитку на 

світовому ринку цього чутливого до суспільних і політичних змін, виду людської 

діяльності. Втім, на нашу думку, Україна залишається потенційно привабливою як з 

точки зору зовнішнього, так і внутрішнього туризму, тому і дослідження проблем 

захисту прав учасників цих відносин, зокрема, за допомогою законодавчо 

закріпленої можливості подання колективного позову, можна назвати актуальними. 

Оскільки проблеми захисту прав суб’єктів туристичних відносин у їх 

комплексі не є предметом дослідження у цій дисертації, зазначимо лише принагідно, 

що корисними в цьому сенсі є матеріали круглого столу «Масовий позов: 

перспективи в Україні через призму зарубіжного досвіду», який відбувся під егідою 

Верховного Суду України 11 червня 2015 року у м. Києві. На заході були 

проаналізовані поняття, види масових (колективних) позовів, причини впровадження 

інституту масового позову в правових системах країн Європи, процедури 

«сертифікації» позовів як масових, а також досвід функціонування цього інституту в 

країнах Європи, обговорювалася необхідність введення інституту масового позову в 

Україні [334]. Під час обговорення проблем судового захисту порушеного права за 

правилами масового позову, міжнародного досвіду у сфері застосування інституту 

масового позову, адаптації інституту масового позову до правової системи України, 

його учасники висловили багато слушних пропозицій і визнали необхідним і 

своєчасним закріплення в Україні на законодавчому рівні такого інституту. 

Ми вже зазначали, що для виникнення цивільно-правових відносин між 

замовником і виконавцем туристичних послуг (туроператором чи турагентом), 

потрібно укласти договір реалізації туристичного продукту і передбачити ряд 

суттєвих і факультативних умов, а також зобов'язань, які набувають чинності для 
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обох сторін з моменту його укладення. Зрозуміло, що укладений договір є 

обов'язковим для виконання сторонами. Однак через різні причини як виконавець, 

так і замовник можуть розірвати договір про реалізацію туристичного продукту за 

тими чи іншими підставами, порушити його умови, або не виконати взяті на себе 

зобов'язання. Це, в свою чергу, може призвести до виникнення судового спору. 

Подібна практика існує на сьогодні в усіх країнах, в яких активно розвивається 

туризм і туристична діяльність, туристичний бізнес. 

Між тим, переконливих прикладів вирішення спірних питань у сфері туризму, 

зокрема щодо порушення умов договору або невиконання зобов'язань суб'єктами 

туристичної діяльності, шляхом подання до суду колективного позову (або як його 

ще часто називають у перекладі з англійської, масового, групового позову) в Україні 

практично не існує, враховуючи відсутність відповідного законодавства і необхідних 

процедур, притаманних цьому виду позовів, давно відомих у зарубіжних країнах. Так 

само не закріплено і саме поняття колективного позову та умови його подання, 

розгляду судом на законодавчому рівні. Втім, практикуючі вітчизняні юристи вже 

пропонують правову допомогу туристам, базуючись на зарубіжному досвіді, який, як 

відомо, веде свій початок у США. 

Як зазначається в джерелах, форма колективного позову виникла у США і досі 

переважно використовується у цій країні. В ряді європейських країн також в різний 

період часу були внесені зміни, які дозволяють певному колу осіб подавати позови 

від імені значної групи споживачів. У відповідності до законодавства США, 

колективний позов може бути поданий при виконанні ряду умов, серед яких 

спільність (тобто повинні мати місце одна чи декілька юридичних чи фактичних 

вимог, які є спільними для усієї групи), адекватність сторін (представник має 

адекватно захищати інтереси групи); багаточисельність групи (тобто кількість людей 

має бути настільки значною, щоб окремі позови стали недоцільними); типовість 

вимог (заперечення мають бути типовими для позивачів чи відповідачів) тощо. Крім 

того, національний склад групи позивача може бути різним, але такі позови повинні 

мати загальні питання в різних штатах. Отже, вважається, що якщо цивільні права в 

різних державах різні, це може виявитися проблемою. 
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Навіть побіжне ознайомлення із наведеними вимогами дозволяє зробити 

попереднє припущення, що колективний позов може бути і, очевидно, є в державах, 

в яких він практикується, досить ефективним при вирішенні судових спорів, які 

розглядаються у сфері туризму. 

Надзвичайно корисним для туристів, які постраждали в результаті 

невиконання або неякісного виконання обов’язків, взятих на себе туристичними 

компаніями, виявляється також практика, за якою закон не вимагає згоди кожного 

члена групи на подання колективного позову, однак, вся група повинна отримати 

повну інформацію про хід процесу і мати можливість контролювати дії своїх 

представників у суді. Туристи можуть використати переваги процедури подачі 

позову, а саме: позов подається в суд одним чи кількома позивачами від імені 

передбачуваної групи, яку досить нескладно виявити. Передбачувана група має 

складатися із групи осіб (чи суб’єктів підприємницької діяльності), які постраждали, 

наприклад, від загальної шкоди чи травм. Як правило, ці випадки називають 

результатом дій з боку бізнесу чи конкретного дефекту продукту чи політики, які 

застосовуються до всіх передбачуваних членів групи у типовій формі. Після подання 

заяви позивач має подати прохання про груповий позов. 

В Україні, на нашу думку, слід врахувати досвід США, за яким колективні 

позови зазвичай подають юристи, які самі розшукують позивачів, самі несуть 

витрати, а потім отримують гонорар за виграну справу. 

Приклади колективних позовів в різних країнах пов’язані з різними 

підставами, однак серед них вже є випадки їх подання саме у сфері туризму, що 

можна пояснити надзвичайно широким колом осіб, які задіяні у процесі реалізації 

туристичного продукту, надання і отримання туристичних послуг і які можуть 

постраждати в результаті такої діяльності. Втім, вітчизняними фахівцями для 

підготовки пропозицій до законодавства мають бути проаналізовані не тільки 

процесуальне законодавство різних країн з питань колективних позовів, але і 

матеріальне, особливо – цивільне право і спеціальне законодавство, яке враховує 

спеціальні питання туристичної сфери, в яких використовуються такі позови. Окремі 

узгоджені норми мають бути закріплені у ЦК України, ЦПК України і законодавстві 
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у сфері туризму, зокрема, у Законі та ряді інших для врахування специфіки 

туристичних відносин. 

Наведемо один показовий приклад із вітчизняної практики, щоб 

проілюструвати переваги колективного позову у сфері туризму. Так, 17.01.2015 р. 

туристичний оператор «Ньюз тревел» призупинив свою діяльність, розмістивши на 

Інтернет – ресурсі компанії інформацію про те, що всі поїздки, включаючи оплачені і 

заброньовані, відміняються, а відправка туристів призупиняється [335]. Серед 

основних причин ситуації, яка склалася, компанія назвала стрімке падіння запитів і 

купівельної спроможності населення, які пов'язані з нестабільним курсом валют, а 

також негативною політичною ситуацією в Україні. 

Постраждалі туристи звернулися за правовою консультацією, бажаючи подати 

позови до суду у зв’язку із відміною рейсів і турів, а також проблемою повернення 

внесених грошових сум за договорами на туристичне обслуговування. Компанія 

«Ньюз тревел» запропонувала свою процедуру повернення грошей туристам за 

заброньовані і оплачені тури. Так, на Інтернет-порталі компанії клієнтам 

пропонувалося подати пакет документів згідно списку, вказаному на сайті, в офіс 

туроператора у м. Києві, який працював за стандартним графіком. Електронною 

поштою або кур’єрською доставкою документи не приймалися. Повернення грошей 

туристам планувалося здійснювати не пізніше 14 робочих днів з моменту подання 

необхідних документів, при цьому регіональні офіси туроператора вже не працювали 

на той час. 

Слід зазначити, що розміщення вищенаведеної інформації про при зупинку 

діяльності туристичного оператора викликало активне обговорення у мережах. 

Постраждалі туристи не бажали чекати відшкодування шкоди від туроператора і 

висували свої вимоги безпосередньо до турагентів. Туристичні агенства, у свою 

чергу, пропонували чекати компенсацій саме від туроператора. У випадках 

невиконання зобов’язань раніше, наприклад, компаніями «Карья тур», «Зета», 

«Ильтур», агентства активно йшли на зустріч клієнтам і компенсували туристам, які 

не змогли вилетіти на відпочинок, вартість туристичного пакету. Однак в умовах, 

про які йдеться, позиція агентств змінилася. Причинами цього назвали низький 

попит і різке падіння темпів раннього бронювання, тому турагенти вважали, що буде 
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вкрай складно, або й неможливо, покрити свої власні збитки. Керівник одного з 

агентств пояснив, що лише в них заброньовано турпродуктів на загальну суму 

більше 60 тис. грн. Такі кошти для повернення постраждалим туристам агентство не 

мало. Тим більше, що ніхто не міг гарантувати, що клієнт залишиться повністю 

задоволеним навіть після повернення коштів турагентом. 

Надаючи юридичну оцінку зазначеним фактам, юристи проаналізували норми 

Закону, зокрема, положення про те, що туристичний агент здійснює посередницьку 

функцію між туроператором і туристом [335]. Його завдання – інформувати про 

характеристики продукту, який набуває турист, передати замовлення і оплату 

продукту туроператору у встановлений строк. В даному випадку агентства виконали 

свої обов’язки, тому звертатися з фінансовими претензіями необхідно безпосередньо 

до туроператора, який призупинив відправку туристів. При цьому громадяни не 

позбавлені права звертатися в суд з вимогами до свого агента. В такому випадку до 

процесу в якості співвідповідача має бути притягнутий також туроператор. 

На думку спеціалістів, завжди існує ризик, що процедура повернення коштів за 

невиконані зобов’язання туристичним оператором затягнеться на досить тривалий 

період часу, що обумовлено тим, що страхова компанія, яка надає гарантію 

фінансової відповідальності туроператора, підключиться до виплат лише після 

визнання у судовому порядку туроператора банкротом, а такі судові процеси, як 

відомо, тривають роками. Оскільки мова йшла у цьому прикладі про більш ніж 3,5 

тисячі українських туристів, на нашу думку, ця справа могла б бути більш ефективно 

вирішена за допомогою колективного позову. Прикладом може слугувати також 

справа вітчизняної туристичної фірми «Idriska-tour». 

Досить розвинена практика подання колективного позову у сфері туризму в 

ряді країн, де така можливість і раніше була закріплена на законодавчому рівні [336]. 

Слід звернути увагу, що за відсутності законодавства, яке б регулювало 

відносини щодо подання колективних позовів, найбільш поширеними в Україні 

залишаються випадки розірвання договору на туристичне обслуговування і подальше 

звернення до суду про відшкодування заподіяних збитків і компенсацію моральної 

шкоди. 
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3.2 Особливості недоговірних (позадоговірних) зобов’язань у сфері 

туризму в Україні 

В цивільному праві регулюванню піддаються не лише договірні зобов’язання, 

але і ряд інших суспільних відносин, які виникають в результаті недозволених дій, 

наприклад таких, як заподіянні шкоди та ін., а тому поруч із договорами як 

підставами виникнення зобов’язань, необхідно звернути увагу на врегулювання 

відносин у сфері туризму за допомогою цивільно-правових інститутів недоговірних 

зобов’язань. Останні вирізняються значною різноплановістю і кількістю і 

визначаються в літературі як «зобов’язання, що виникають з односторонніх 

позитивних правомірних дій чи неправомірних, які загалом спрямовані на 

досягнення правомірного результату тобто виконують обов’язок охоронних 

зобов’язань», причому недоговірні зобов’язання «в механізмі правового регулювання 

зобов’язальних правовідносин виконують роль специфічних юридичних фактів, адже 

виникають з односторонніх позитивних правомірних дій, або із дій неправомірних, 

які загалом спрямовані на досягнення правомірного результату» [215, с.302; 354]. 

Й.О. Покровський вважав, що «зародок зобов’язальних відносин криється в тій 

галузі, яку ми звично розуміємо цивільними правопорушеннями або деліктами» [197, 

с.236]. Як найдавніший різновид зобов’язань, недоговірні зобов’язання, наприклад ті, 

що виникають внаслідок завдання шкоди (або делікту), мають глибоке коріння ще в 

період римського права, про що згадувалось у попередніх підрозділах цієї роботи. 

Слід звернути увагу, що зобов’язання, які виникають в результаті вчинення такої 

протиправної дії (або бездіяльності), спричиняють шкоду особі або майну 

потерпілого, а сама протиправна дія кваліфікується як винна. 

Існує різниця між порушенням договірного правовідношення, про яке йшлося 

у попередньому підрозділі цієї дисертації, і деліктом – у першому випадку йдеться 

про неналежне виконання чи невиконання договору, а в другому – в результаті дії, 

яка не пов’язана із договірними відносинами між їх сторонами, виникає шкода, хоча 

на практиці у сфері туризму цей зв’язок, або його відсутність не так просто виявити. 

Так, шкода може виникнути як в процесі виконання договору перевезення туриста 

[337], так і поза договором безпосередньо в процесі його перевезення [338]. Звідси 
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стає зрозумілим, що відповідної уніфікації правового регулювання у сфері туризму 

потребують як договірна, так і деліктна відповідальність. 

ЦК України закріплює перелік видів недоговірних зобов’язань у підрозділі 2 

розділу 3 Книги 5: 1) зобов’язання у зв’язку з публічною обіцянкою винагороди; 2) 

зобов’язання у зв’язку із вчиненням дій у майнових інтересах іншої особи без 

доручення; 3) зобов’язання, що виникають внаслідок рятування здоров’я та життя 

фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи; 4) зобов’язання у зв’язку із 

створенням загрози життю, здоров’ю, майну фізичної особи або майну юридичної 

особи; 5) зобов’язання з відшкодування шкоди; 6) зобов’язання у зв’язку з набуттям, 

збереженням майна без достатньої правової підстави. Перші три види зобов’язань є 

такими, що виникають внаслідок правомірних дій, а три останніх – належать до 

таких, що виникають внаслідок неправомірних дій. Як бачимо, серед умов 

виникнення недоговірних зобов'язань може бути і односторонній правочин, і 

адміністративний акт, і протиправна поведінка контрагентів у двосторонньому 

правочині, подія. 

Як ми переконались вище, зазвичай цивільно-правові зобов’язання у сфері 

туризму регулюють відносини, які спрямовані на задоволення нормальних потреб 

суспільства, зокрема, надання послуг, товарів, відшкодування шкоди, втім 

зобов’язання у цій сфері життя суспільства можуть виконувати також охоронну 

функцію (метою таких зобов’язань є, перш за все, компенсація шкоди, завданої 

учаснику відповідних правовідносин і пов’язані вони із застосуванням юридичних 

санкцій), причому як першим, так і другим зобов’язальним правовідносинам 

притаманні ознаки, загальні для усіх видів цивільних правовідносин (юридична 

рівність суб’єктів, регулювання нормами цивільного законодавства конкретних 

цивільних відносин, надання учасникам відносин цивільних прав і обов’язків 

нормами цивільного законодавства та ряд ін..). У вітчизняній літературі справедливо 

стверджується, що «охоронні зобов’язання виникають з неправомірних дій – із 

завдання шкоди, придбання або зберігання чужого майна без достатніх підстав 

тощо…хоч такі зобов’язання і виникають із неправомірних дій, вони спрямовані на 

досягнення правомірного результату, а саме, відновлення порушеного майнового 

становища учасників майнового обороту» [215, с.328]. 
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І хоча у сфері туризму, якщо розглядати цю сферу так широко, як ми 

запропонували у підрозділі 1.1 цієї дисертації, особливо варіанти неорганізованого 

туризму, гіпотетично можуть виникнути зобов’язання із будь-якої із 

вищеперерахованих груп (інститутів), що закріплені у ЦК України, найбільш 

характерними слід назвати зобов’язання у зв’язку із створенням небезпеки (загрози) 

життю і здоров’ю фізичних осіб, їхньому майну та майну юридичних осіб та з 

відшкодування шкоди та ін.. - як зобов’язання, що виникають внаслідок 

неправомірних дій. Тому у встановлених обсягах даного дисертаційного дослідження 

ми вважаємо важливим приділити увагу саме цим зобов’язанням, які 

характеризуються, окрім іншого, такими спеціальними ознаками: «1) спеціальна 

підстава виникнення – факт завдання шкоди; 2) імперативне визначення прав та 

обов’язків суб’єктів правовідносин щодо відшкодування шкоди; 3) можливість 

«переплетення», своєрідного «накладання» правовідносин відшкодування шкоди і 

правовідносин цивільно-правової відповідальності; 4) специфічне цільове 

призначення» [306, с.121]. Не слід забувати також, що деліктні зобов’язання 

виникають лише в разі, якщо потерпілий і заподіював шкоди не перебувають у 

зобов’язальних правовідносинах між собою (або якщо шкода виникла незалежно від 

існуючих між ними зобов’язальних відносин) [339], а неправомірні дії в теорії 

розглядаються в якості правопорушень, тобто протиправного, винного заподіяння 

шкоди деліктоздатною особою. Судова практика по цих питаннях у сфері туризму в 

Україні на сьогодні вже достатньо розвинена, зокрема, щодо захисту прав 

споживачів, відшкодування майнової та моральної шкоди [340], про відшкодування 

матеріальної та моральної шкоди, спричиненої невиконанням зобов’язання [341], про 

захист прав споживачів і відшкодування збитків [342] та ін. 

Перенісши увагу у цих зобов’язаннях від шкідливого результату до моменту, 

коли протиправне діяння лише тільки створює можливість заподіяння шкоди, можна 

побачити справедливість доктринального підходу щодо можливості застосування 

деліктної відповідальності не лише за вже спричинену шкоду, але і до створення 

такої небезпеки. Саме тому можна погодитися із висловленою на сторінках багатьох 

підручників з цивільного права думкою про те, що деліктні зобов’язання – це 

зобов’язання, в яких особа, що своєю протиправною діяльністю (бездіяльністю), 
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порушуючи довкілля, створила небезпеку (загрозу) для життя, здоров’я і майна, 

зобов’язана усунути цю небезпеку, а особа, яка піддається небезпеці має право 

вимагати усунення небезпеки (загрози) [343, с.497]; що це зобов’язання, в якому 

особа, що протиправно і винно заподіяла шкоду іншій фізичній особі або її майну чи 

майну юридичної особи, зобов’язана її відшкодувати, а потерпілий має право на 

відшкодування заподіяної шкоди у повному обсязі і що це правоохоронні відносини, 

в яких реалізується цивільна позадоговірна або деліктна відповідальність [343, с.506-

507]. 

Із вищезазначеного слідує, що підстава виникнення деліктного зобов’язання – 

це заподіяння потерпілому позадоговірної шкоди, причому заподіював шкоди може 

діяти як протиправно, так і правомірно. У сфері туризму можливо також, що 

деліктне зобов’язання виникає внаслідок діяльності не деліквента, а іншої особи, за 

яку деліквент відповідає, тому йдеться як про майнову, так і моральну шкоду 

потерпілому. Не слід забувати також про необхідність розрізняти деліктну 

відповідальність від договірної, про яку в тому числі мова йшла у підрозділі 3.1 цієї 

дисертації. Сутність такого розмежування полягає в тому, що одна і та ж дія може 

породжувати як порушення договірного зобов’язання, так і делікт. Договірна 

відповідальність настає в разі невиконання або неналежного виконання договірного 

зобов’язання, в той час як деліктна – є наслідком дій, які не передбачені договірними 

відносинами сторін і в результаті яких настала шкода. 

Загалом, право на безпечне для життя і здоров’я довкілля, наприклад, як і 

право на життя і здоров’я належать до абсолютних цивільних прав, яким відповідає 

абсолютний обов’язок усіх і кожного утримуватися від їх порушення. Внаслідок 

невиконання названого обов’язку, порушення прав конкретних осіб може виникнути 

деліктне зобов’язання із заподіяння шкоди, згідно якого виникає вже зобов’язальне 

відносне особисте право кредитора на усунення небезпеки, яка загрожує життю і 

здоров’ю і обов’язок боржника усунути таку небезпеку. Отже, юридичним об’єктом 

деліктних зобов’язань є діє боржника з усунення зазначеної небезпеки або загрози 

життю і здоров’ю фізичних осіб, їхньому майну та майну юридичних осіб. 

Заподіяння шкоди як юридичний факт характеризується наступною 

специфікою: має місце шкода життю, здоров’ю, майну або внутрішній немайновій 
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сфері потерпілого при виникненні деліктного зобов’язання; заподіяна шкода не 

пов’язана із неналежним виконанням чи невиконанням зобов’язань, що виникли з 

договору; шкода заподіяна безпосередньо потерпілій особі і є результатом діяння 

іншого суб’єкта цивільних правовідносин. При цьому відсутність шкоди вказує на те, 

що деліктні зобов’язання не виникли. 

Навпаки, можуть бути і випадки, коли шкода наявна, але зобов’язання не є 

деліктним. Так, автори вважають, що «не вважатимуться деліктними зобов’язання, 

які виникли на підставі необережної поведінки самого суб’єкта правовідносин, як от 

необережне поводження з гарячими предметами, внаслідок чого отримано опіки 

(пошкоджено шкіру рук), чи необережне поводження з власним автомобілем, 

внаслідок чого цьому ж авто здійснено зовнішні пошкодження» [215, с.331]. Додамо 

до цього приклади із сфери туризму. Так, багато туристів, відвідуючи зоопарки, 

наражають себе на небезпеку, занадто наближаючись до тварин, необережно 

годуючи їх з рук, фотографуючи, сідаючи покататися. В усіх цих випадках шкода 

може бути наявною, але зобов’язання не є деліктним, оскільки ці випадки пов’язані 

із необережною поведінкою самого суб’єкта правовідносин – туриста. В той же час, 

немає деліктного зобов’язання, навіть за наявності усіх інших ознак, якщо шкода не 

настала. Так, туристи, відвідуючи Чорнобильську зону, можуть наражатися на 

небезпеку, відвідуючи місця підвищеної радіації, умовами договору на реалізацію 

турпродукту таке звісно не передбачено, радіаційне випромінювання діє 

безпосередньо на туриста, але шкода не спричинюється – тож немає і делікту. 

Проблеми відшкодування шкоди тісно пов’язані із питаннями юридичної 

відповідальності, оскільки в разі дотримання загальних умов цивільно-правової 

відповідальності при відшкодуванні шкоди, йдеться також і про міру цивільно-

правової відповідальності. 

І хоча загальновизнане визначення категорії юридичної відповідальності досі 

не вироблене, в літературі називаються її найбільш характерні ознаки [306, с.191-

193] і особливості підстав її виникнення [344, с.84; 307; 308, с.170-172]. Загальні 

умови відповідальності за завдану майнову шкоду визначені ст.1166 ЦК України, а 

умови відповідальності за завдану моральну шкоду передбачені спеціальною нормою 

ст.1167 ЦК України. Відповідальність за завдання шкоди туристу, таким чином, 
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можлива за наступних умов: 1) поведінка особи, якою завдано шкоду є 

неправомірною; 2) шкоду завдано особистим немайновим правам або майну туриста; 

3) має місце вина у завданні майнової шкоди туристу, з урахуванням виключень, 

встановлених законом. При цьому майнова шкода, завдана неправомірними 

рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам туриста, а також 

шкода, завдана його майну, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала; 

особа, яка завдала шкоди особисто туристу або його майну, звільняється від її 

відшкодування, якщо вона доведе, що шкоди завдано не з її вини; шкода, завдана 

каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю туриста внаслідок 

непереборної сили, відшкодовується у випадках, установлених законом; шкода, 

завдана туристу правомірними діями, відшкодовується також у випадках, 

встановлених ЦК України та іншими законами. Щодо моральної шкоди, завданої 

туристу неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю, то вона 

відшкодовується особою, яка її завдала, за наявності вини, крім випадків, 

встановлених ч.2 ст.1167 ЦК України. 

Оскільки підставою цивільно-правової відповідальності за завдання майнової 

або моральної шкоди, в тому числі у сфері туризму, є цивільне правопорушення (у 

розумінні юридичний факту – протиправної поведінки деліктоздатної особи), що є 

винним порушенням і забезпечується примусовими заходами, воно одночасно 

порушує не тільки норми цивільного права, але і цивільні права та охоронювані 

законом інтереси окремої особи, найчастіше – туриста. При цьому воля суб’єкта 

порушника спрямована не на встановлення, зміну чи припинення правовідносин, а на 

здійснення самої неправомірної дії (неправомірної бездіяльності), що являє собою 

юридичний факт, на підставі якого виникають відповідні правовідносини [354]. 

Склад правопорушення у сфері туризму не відрізняється від традиційних 

підходів до цього питання у доктрині цивільного права, а тому він зводиться до 

чотирьох умов цивільно-правової відповідальності: 1) виникнення (заподіяння, 

завдання) майнової або немайнової шкоди; 2) неправомірна поведінка порушника – 

дії або бездіяльність; 3) наявність причинного зв’язку між неправомірною 

поведінкою і завданою шкодою; 4) вина порушника. 
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В результаті заподіяння шкоди виникає цивільно-правове деліктне 

зобов’язання, в якому потерпілий отримує назву кредитора, а заподіював шкоди – 

боржника. В теорії права існують як відомо загальні і типові умови настання 

цивільно-правової відповідальності, які в сукупності утворюють склад цивільного 

правопорушення – типові умови, що поєднуються в різних комбінаціях і необхідні 

для того, щоб покласти відповідальність на порушника цивільних прав і обов’язків. 

Для прикладу, відшкодування шкоди у сфері туризму, як випливає із змісту 

ст.1166 ЦК України може бути здійснене за таких умов: завдання шкоди особистим 

немайновим правам чи майну фізичної або юридичної особи; дії чи бездіяльність, 

якими завдано шкоду, є неправомірними; існує причинний зв’язок між 

протиправними діями правопорушника і шкодою, яка виникла; наявна вина особи, 

яка завдала шкоду. Оскільки в цивільному праві діє презумпція вини порушника, 

вина для виникнення обов’язку відшкодування шкоди фактично не має значення, 

отже, «зобов’язання із заподіяння шкоди виникає за наявності трьох умов (шкоди, 

протиправної поведінки, причинного зв’язку), з яких одна має суб’єктивний 

характер, а дві наступні умови – об’єктивні» [215, с.336]. Як бачимо, підстави і 

умови відповідальності за шкоду – не одне і те саме: підстава виникнення 

правовідносин із відшкодування шкоди – це завдання самої шкоди, а умови – 

зазвичай протиправність дій порушника, причинний зв’язок між протиправними 

діями і шкодою, вина порушника. 

Можна погодитися з висновками М.Д. Пленюк, яка вважає, що 

«протиправність дій порушника, причинний зв’язок між протиправними діями і 

шкодою, вина порушника – це сукупність правових передумов, які призводять до 

обов’язку заподіювача відшкодувати шкоду, тобто понести цивільно-правову 

відповідальність. Відтак, завдання шкоди, як юридичний факт слугує підставою для 

відшкодування збитків. Отже, в не договірних зобов’язаннях має місце сукупність 

юридичних фактів та правових передумов, які, усі разом слугують підставою 

цивільно-правової відповідальності» [215, с.337]. 

В ЦК України передбачено випадки, коли на заподіювача шкоди може бути 

покладений обов’язок її відшкодування у разі відсутності в його діях вини чи 

протиправності, коли йдеться не про генеральний делікт, а про делікт в його 
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усіченому складі: ст.1169 (відшкодування шкоди, завданої особою у разі здійснення 

нею права на самозахист); ст.1171 (відшкодування шкоди, завданої у стані крайньої 

необхідності). 

Як загальне для усіх зобов’язань, в тому числі і у сфері туризму, слід 

сприймати положення ст.614 ЦК України, що розміщена у «Загальних положеннях 

про зобов’язання» Книги 5 ЦК України, в якій зазначається, що особа вважається 

невинуватою, якщо доведе, що вжила усіх залежних від неї заходів щодо належного 

виконання зобов’язання. Звідси справедливим є і положення, закріплене у ч.2 ст.1166 

ЦК України: «особа, яка завдала шкоди, звільняється від її відшкодування, якщо вона 

доведе, що шкоду завдано не з її вини». 

Загалом слід зазначити, що проблема вини в доктрині цивільного права є 

однією із найбільш спірних, хоча принцип відповідальності за вину укорінився ще за 

часів римського права і є досить поширеним [309, с.6-8; 310, с.37-40]. Ряд авторів 

надає нині перевагу принципу заподіяння шкоди на противагу принципу вини і 

надають свої аргументи [308, с.119-120]. Розглядалась вина за допомогою ряду 

концепцій – «психологічної», «поведінкової» тощо. Дискусія щодо необхідності та 

доцільності визначати цивільно-правову вину у недоговірних зобов’язальних 

відносинах, особливо деліктних, через поведінку особи набула подальшого розвитку 

і нині ведеться у зв’язку із дослідженнями механізму цивільно-правового 

регулювання деліктних зобов’язань. Зокрема, пропонується повернутися до 

суб’єктивного визначення вини в деліктних зобов’язаннях та розуміти вину як 

суб’єктивне психічне ставлення деліквента до своєї протиправної поведінки та її 

негативних наслідків [307, с.135-136]. В той же час, ми солідаризуємось із позицією 

вітчизняних цивілістів, які у переважній більшості вважають, що форма вини не має 

правового значення, оскільки незалежно від наявності умислу чи необережності, 

шкода має бути відшкодована особою – деліквентом у повному обсязі ( окрім 

спеціально передбачених законом випадків); втім значення має сама особа, яка 

заподіяла шкоду – її вік, стан здоров’я та ін. особливості. Щодо останньої тези, то 

відшкодування шкоди, завданої неділіктоздатними особами (неповнолітніми, 

недієздатними) покладається на батьків, усиновлювачів, опікунів тощо, вина яких 

полягає в усвідомленні можливості заподіяння шкоди зазначеними особами, а також 
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неналежного здійснення, або нездійснення ними належного виховання чи догляду за 

дітьми чи підопічними. 

Щодо вини самих потерпілих в результаті завдання шкоди, то для деліктних 

зобов’язань вона має значення, оскільки впливає на розмір відшкодування шкоди, 

навіть якщо доведення умислу потерпілого – складне завдання. Згідно ч.1 ст.1193 ЦК 

України, шкода, завдана потерпілому внаслідок його умислу, не відшкодовується. 

Тому за умови доведення умислу потерпілого, деліквент може бути звільнений від 

обов’язку відшкодувати шкоду. Вина потерпілого має бути доведена деліквентом за 

допомогою всіх належних і допустимих засобів доказування, оскільки вина 

потерпілого не презюмується. 

Все вищенаведене дає можливість зазначити у підсумку, що підставою 

позадоговірної відповідальності у сфері туризму є цивільне правопорушення, 

структурними елементами якого є юридичний факт - заподіяння шкоди і правові 

передумови, серед яких протиправність поведінки, причинний зв’язок і вина, що в 

сукупності слугують підставою для виникнення зобов’язань з відшкодування шкоди 

у названій сфері. 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3 

- Будь-який договір у сфері туризму передусім виступає різновидом юридич-

них фактів і є основною підставою зобов’язань як правовідносин, а також цивільних 

прав і обов’язків, тому його можна розглядати як універсальну модель опосередку-

вання цивільних правовідносин у названій сфері, що характеризується самостійністю 

їх учасників, їх вільним волевиявленням і юридичною рівністю і ґрунтується на заса-

дах добросовісності, розумності та справедливості. 

- Солідаризуючись з позиціями О.В. Дзери, В.В. Луця і С.О. Погрібного, 

вважаємо можливим запропонувати розуміння договору у сфері туризму із ураху-

ванням найбільш важливих підходів, які відсилають до категорії зобов’язань. Так, 

договір у сфері туризму можна розуміти: як правочин двох і більше сторін, який за-

вдяки взаємоузгодженій волі і свідомому врегулюванню відносин спрямовується на 

виникнення, зміну або припинення цивільних прав і обов’язків у формі цивільних 

правовідносин (зобов’язань) і на закріплення цих прав та обов’язків у визначеній за-
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коном формі. При цьому не втрачає значення розуміння договору, в тому числі у 

сфері туризму, як юридичного факту, що породжує цивільні правовідносини (зо-

бов’язання); а також як правового документу, за допомогою якого констатується ви-

никнення договірного зобов’язання, що спирається на взаємоузгоджену усвідомлену 

волю його учасників; і як специфічного джерела права. 

- Заслуговує на підтримку думка С.О. Погрібного, який переважним спосо-

бом правового регулювання договірних цивільних відносин в Україні називає само-

регулювання, що здійснюється безпосередньо учасниками таких відносин як члена-

ми громадянського суспільства з урахуванням їх власних інтересів, що особливо ак-

туально для сучасної сфери туризму і дозволяє розглядати договір як джерело норм 

цивільного права. Можна також підтримати його позицію щодо можливості розгля-

дати ознаку нормативності дещо ширше, ніж це притаманне концепції юридичного 

позитивізму, і в такому більш широкому розумінні кваліфікувати договір як джерело 

нормативних приписів, що в цивільному праві знаходиться на рівні джерел права, що 

повною мірою має відношення і до договірного регулювання відносин – як у сфері 

організованого, так і неорганізованого туризму. 

- Підставою для виникнення зобов’язальних відносин у сфері туризму може 

бути не тільки договір, але і правомірні односторонні дії, а також заподіяння шкоди 

(делікти), створення результатів інтелектуальної творчої діяльності тощо. 

- В останні роки поширилась практика укладання договорів у сфері туризму 

в електронній формі, в таких видах туризму як неорганізований (самодіяльний, ама-

торський), в яких сторони лише загалом визначають його умови, використовуючи 

базову модель договору і фіксують у додатках окремі особливості об’єкта договору, 

а також використовують технологію блокчейн. 

- Цивільно-правовий договір слугує основою правового регулювання відно-

син у сфері туризму і саме він здатний ефективно виконувати головну функцію пра-

вового регулювання ринкової економіки – узгоджувати інтереси учасників туристич-

них відносин. Надзвичайну вагу і цінність мають договори і у сфері неорганізованого 

(самодіяльного, аматорського) туризму, який сьогодні спирається на переваги інфо-

рмаційних технологій, на швидкості інформаційних мереж. 
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- Перелік договорів, які можуть використовуватись у сфері туризму, на сьо-

годні може складатися із договорів реалізації туристичного продукту, на туристичне 

обслуговування, про надання туристичних послуг, договорів агентування, доручення, 

комісії, оренди транспортного засобу, чартеру, перевезення, фрахтування, простого 

товариства, комерційної концесії (франчайзингу), на готельне обслуговування, на 

екскурсійне обслуговування та багатьох інших, які використовуються на практиці у 

сфері туризму і повинні знайти відображення у законодавстві. Договори надання ту-

ристичних послуг закріплені на рівні ЦК України і можуть бути охарактеризовані як 

основні, легально закріплені; вони мають посісти таке ж важливе місце у договорах у 

сфері неорганізованого туризму. 

-  Договір агентування (агентський договір), який походить із системи англо-

американського права, може замінити традиційні для вітчизняної правової системи 

договори комерційного представництва (ст.243 ЦК України, гл.31 ГК України). Так, 

турагент здійснює просування і реалізацію туристичного продукту від імені і за до-

рученням туроператора, а в умовах, передбачених договором, який укладається між 

туроператором і турагентом, - від свого імені; такий договір є найбільш придатним 

для оформлення взаємовідносин між туристичними організаціями і між туристичною 

організацією і перевізником. 

- Під договором реалізації турпродукту можна розуміти: 1) договір реалізації 

принаймні одного туристичного товару (продукту) чи послуги; 2) комплекс догово-

рів реалізації різних товарів (продуктів) чи послуг; 3) змішаний договір реалізації 

різних товарів чи послуг, який охоплює комплекс зобов’язань із різних договорів, 

зокрема про надання інформаційних послуг, про передачу прав на використання ре-

зультатів інтелектуальної, творчої діяльності; на користування будівлями, споруда-

ми, речами тощо; традиційно в цьому договорі основне місце посідають зобов’язання 

із договорів про надання послуг. Причому серед двох останніх перевагу слід надати 

змішаному договору. 

- На практиці для задоволення потреб туриста в якісному турпродукті фор-

мується або система договорів, які опосередковують реалізацію турпродукту і які 

мають у своїй основі взаємозв’язок і цілісну внутрішню структуру (з договорами по-

слуг як важливим системоутворюючим фактором), або укладається змішаний дого-
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вір, який містить у собі усі необхідні зобов’язання сторін із різних договорів, вклю-

чаючи зобов’язання із договорів послуг. 

- Пропонується визначити центральним договором у сфері туризму договір 

реалізації туристичного продукту, оскільки спеціальне законодавство про туризм 

оперує поняттями «туристичний продукт», «просування туристичного продукту» як 

«комплексу заходів, спрямованих на створення та підготовку до реалізації турпроду-

кту..», а також «продаж (реалізація) туристичних послуг», що не виключає важливо-

сті існування також договору про надання туристичних послуг, якщо йдеться виклю-

чно про послуги; договір реалізації туристичного продукту за своєю юридичною 

природою можна охарактеризувати як змішаний, у якому зобов’язання з надання пос-

луг є основним (основними), а також таким, що відрізняється спрямованістю різнома-

нітних дій сторін даних правовідносин, самою сутністю процесу реалізації турпроду-

кту, що формують предмет відповідного змішаного договору, а також складністю і 

неоднорідністю самого туристичного продукту. 

- Зобов’язання з надання послуг у сфері організованого туризму, на відміну 

від ряду інших, виникають не лише із прямих договорів, де мають місце боржник і 

кредитор. Такі договори завжди є консенсуальними, а турист в них виступає третьою 

особою, на користь якої здійснюється виконання боржником. Відсутність прямої 

участі туриста як сторони в ряді договорів у сфері організованого туризму і є їх осо-

бливістю. Може бути така ситуація і у сфері неорганізованого туризму, але вона не 

настільки характерна. Сторонами договору у сфері організованого туризму є юриди-

чні особи - туристичні організації, турфірми тощо), або фізичні особи - підприємці, 

які мають можливості для надання послуг, необхідних для формування цілісного 

турпродукту, в який входять проживання, перевезення, розваги та багато іншого. 

- У сфері неорганізованого (самодіяльного, аматорського) туризму уклада-

ються договори між туристом та безпосередніми виконавцями, продавцями, орендо-

давцями, володільцями інформації, володільцями прав інтелектуальної власності на 

об’єкти інтелектуальної власності, надавачами послуг тощо. Вони також, як і у сфері 

організованого туризму, можуть поділятися на 1) договори, які забезпечують форму-

вання умовного «турпродукту» і 2) договори, які мають на меті захист інтересів ту-

ристів і навіть самих туристів як фізичних осіб (договори страхування, особистої 
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безпеки, банківського обслуговування тощо). Зобов’язаними особами за такими до-

говорами найчастіше є спеціальні суб’єкти, які мають відповідні дозволи і ліцензії, 

але можуть бути і будь-які особи, яким турист особисто довіряє, тобто носити довір-

чий характер. 

- Основний договір у сфері туризму тривалий час взагалі не мав загально-

прийнятого найменування як в теорії, так і в міжнародній практиці і торгівлі, а також 

на рівні окремих держав: «контракт на подорож», «контракт на організацію подоро-

жі», «посередницький контракт на продаж подорожі», «контракт на «контракт, що 

пов’язує споживача з організатором подорожі», «договір на туристичне обслугову-

вання», «договір про надання туристичних послуг», «договір реалізації туристичного 

продукту» і навіть спрощено - «договір туризму». Отже, ця дискусія має не лише те-

оретичне, але і практичне значення. 

- У ст. 20 Закону України «Про туризм» договір на туристичне обслугову-

вання фактично прирівнюється у своєму загальному розумінні до договору про на-

дання туристичних послуг і опосередковано – до договору реалізації туристичного 

продукту, що свідчить про невизначеність законодавця не тільки щодо назви, але і 

змісту основного договору, який має бути законодавчо закріплений у сфері туризму. 

При цьому специфіка договірного регулювання у сфері неорганізованого туризму 

взагалі не приймається до уваги. 

- Можна підтримати О.Ю. Кабалкіна в тому, що залучення третіх осіб для 

надання туристичних послуг ніяк не впливає на природу самого зобов’язання. Най-

важливішим елементом тут слугує те, що боржник несе відповідальність за дії тре-

тьої особи перед кредитором. В цьому випадку мається на увазі відповідальність ту-

ристичної організації за дії будь-кого, хто за її дорученням повинен буде надати пос-

луги туристу, який набув відповідне право. 

- Оскільки у туристичній практиці вже після укладення договору часто вини-

кають ситуації, коли в силу будь-яких причин турист не може здійснити поїздку, а за 

законодавством ряду країн ЄС при виникненні подібних випадків турист може «пе-

редати своє право на подорож іншій особі, яка задовольняє усім вимогам туру», ми 

пропонуємо передбачити таку можливість в національному законодавстві про ту-

ризм, що дозволило б уникнути конфліктів при виникненні подібних ситуацій в про-
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цесі організації туристичних подорожей. Це можливо лише в разі реального усвідом-

лення переваг договору реалізації туристичного продукту перед договором про на-

дання туристичних послуг, оскільки вважається, що право на послуги не можна пе-

редати іншій особі. 

- Розірвання договору у зв’язку з ненаданням інформації чи наданням недо-

стовірної інформації про споживчі якості туристичного продукту пов’язана із розу-

мінням достовірності, об’єктивності, повноти, актуальності інформації тощо, а також 

обсягу і якості, вчасності інформації, яка має надаватися туристу, отже, слід вести 

мову не тільки про необхідну і достовірну інформацію, але і повну, об’єктивну, акту-

альну, своєчасну, надану у формі, доступній для сприйняття. Якщо узагальнити, йде-

ться про будь-яку відкриту інформацію, якої потребує турист щодо всіх умов турис-

тичної подорожі, інших осіб, які приймають участь у створенні і реалізації турпроду-

кту. 

- Пропонується привести положення Закону України «Про туризм» у відпо-

відність до норм ЦК України і ЦПК України, що пояснює актуальність формування 

цілісного сучасного законодавчого масиву у сфері туризму, перш за все, на підґрунті 

приватно-правової доктрини і з урахуванням потреб практики. 

- Ми приєднуємося до пропозицій науковців і практиків щодо необхідності 

передбачити у ЦПК України спеціальну главу про колективні позови, оскільки це 

дозволить ефективно захищати права туристів.  

- Існує різниця між порушенням договірного правовідношення і деліктом – у 

першому випадку йдеться про неналежне виконання чи невиконання договору, а в 

другому – про результат дії, яка не пов’язана із договірними відносинами між сторо-

нами, результатом якої є виникнення шкоди, хоча на практиці у сфері туризму цей 

зв’язок, або його відсутність не так просто виявити. Так, шкода може виникнути як в 

процесі виконання договору перевезення туриста, так і поза договором безпосеред-

ньо в процесі його перевезення.  

- У сфері туризму, за умови, якщо розглядати цю сферу у широкому розу-

мінні, і особливо у сфері неорганізованого туризму, гіпотетично можуть виникнути 

зобов’язання із будь-якої із груп (інститутів) недоговірних зобов’язань, що закріпле-

ні у ЦК України, втім найбільш характерними слід назвати зобов’язання у зв’язку із 
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створенням небезпеки (загрози) життю і здоров’ю фізичних осіб, їхньому майну та 

майну юридичних осіб та з відшкодування шкоди та ін. – тобто із зобов’язань, що 

виникають внаслідок неправомірних дій. 

- Підставою позадоговірної відповідальності у сфері туризму є цивільне пра-

вопорушення, структурними елементами якого є юридичний факт - заподіяння шко-

ди і правові передумови, серед яких протиправність поведінки, причинний зв’язок і 

вина, що в сукупності слугують підставою для виникнення зобов’язань з відшкоду-

вання шкоди у названій сфері. 
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ВИСНОВКИ 

Проведене дослідження дозволило обґрунтувати низку положень науково-

теоретичного та практичного характеру, в тому числі рекомендації щодо внесення 

змін до законодавства стосовно зобов’язань у сфері туризму та цивільно-правового 

регулювання відповідних відносин. У висновках сформульовано найбільш важливі 

теоретичні та практичні результати дослідження, основними серед яких є такі: 

- Всебічне цивілістичне дослідження зобов'язань у сфері туризму має ґрунту-

ватися на послідовному аналізі як самого поняття туризму, так і його видів, 

з’ясуванні категоріального апарату туристичної галузі і особливостей генези та дже-

рел правового регулювання відносин у сфері туризму, що дозволяє на належному 

науковому рівні запропонувати шляхи вирішення теоретичних і практичних про-

блем, які складають його предмет і завдання. 

- Туризм як явище з’явився набагато раніше, ніж став сферою регулювання 

правом, тому визначення категоріального апарату сфери туризму у правовому регу-

люванні туристичних відносин є необхідною вихідною позицією для усвідомлення 

його сутності в праві і вірного використання у законодавстві. Переконання у важли-

вості такого пошуку поєднується із значними складностями, які пов’язані передусім 

з численними визначеннями окремих категорій сфери туризму і значною кількістю 

відповідних теоретичних концепцій. 

- Визначення туризму, сформульовані представниками різних галузей знань, 

свідчать як про спільність, так і про суттєві розбіжності у тлумаченні факторів та 

елементів, ознак, які характеризують поняття туризму, що може слугувати приводом 

для постійних дискусій на нинішньому етапі і в майбутньому; в історичному кон-

тексті під явищем туризму можна розуміти мандрівки (на відносно короткі відстані) 

або подорожі (на довгі відстані), які здійснювалися за певними маршрутами по тери-

торії своєї країни або за її межами з різною метою і тривалістю. Таке спрощене уяв-

лення сьогодні потребує уточнень і доповнення специфічними ознаками. 

- Під категорією «туризм» пропонується розуміти багатогранне суспільне 

явище, яке пов’язане із правомірною, добровільною, ініціативною тимчасовою змі-

ною місця перебування людини, ритму і середовища її життя, з виїздом її з місця по-
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стійного проживання не менше, ніж на 24 години і не більше, ніж на рік, з метою 

здійснити подорож своєю країною або в іншу країну, яка в розумінні самої людини 

вносить суттєві зміни у її звичайне усталене життя, відповідає інтересам і завданням, 

які вона перед собою ставить, без здійснення оплачуваної діяльності в місці, куди 

виїжджає і звідки повертається до свого постійного місця проживання після завер-

шення подорожі. 

- Під туристичним продуктом у сучасних умовах розвитку туризму можна 

розуміти практично будь-який об’єкт цивільних прав або їх поєднання, зокрема у 

зв’язку з актуальністю і стрімкою тенденцією збільшення питомої ваги неорганізова-

них видів туризму, які породжують правовідносини між їх учасниками з приводу ре-

чей, майна, інформації, результатів інтелектуальної, творчої діяльності тощо, тобто 

предмет регулювання відносин у сфері туризму нині можна розглядати ширше, ніж 

виключно комплекс туристичних послуг.  

- Під реалізацією туристичного продукту можна розуміти передання (надан-

ня) на оплатній чи безоплатній основі прав на туристичні послуги, а в деяких випад-

ках – і на їх результати, прав власності або прав користування товарами (речами, 

майном тощо), прав на використання результатів інтелектуальної, творчої діяльності, 

інформації тощо. 

- Визначаючи зміст поняття «сфера туризму», що закріплене у Стратегії ро-

звитку туризму та курортів на період до 2026 року, можна розуміти сферу туризму як 

таку, що поширюється як на сферу організованого туризму, який спирається перева-

жно на спеціальне законодавство і професійні, формально визначені норми і правила, 

що особливо важливо у міжнародному туризмі, так і на сферу, що охоплює усі варіа-

нти неорганізованого (самодіяльного, аматорського тощо) туризму, який тяжіє до 

ініціативи, особистої автономії, самодіяльності туристів і не підпорядкований біль-

шості таких формальних вимог і правил, як попередній вид. 

- Необхідно розрізняти категорії «зобов’язання із надання туристичних пос-

луг» і «зобов’язання у сфері туризму»: до зобов’язань із надання туристичних послуг 

належать лише ті, підставою виникнення яких є саме договори про надання туристи-

чних послуг (на туристичне обслуговування); водночас поняття «зобов’язання у сфе-

рі туризму» може тлумачитись ширше і охоплювати весь перелік зобов’язань, підс-
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тавою виникнення яких є не тільки договори про надання послуг, а й договори реалі-

зації туристичного продукту, агентування, представництва, перевезення, оренди, 

фрахтування, франчайзингу, простого товариства тощо, які укладаються між різними 

суб’єктами і характерні для сфери туризму, а також недоговірні зобов’язання тощо. 

- Зобов’язання у сфері туризму можна визначити у найзагальнішому вигляді, 

врахувавши визначення зобов’язання, надане Р.А. Майдаником, як відносне право-

відношення юридично рівних учасників туристичних відносин з приводу надання 

майнових і немайнових благ, відповідно до якого на боржника покладено один або 

декілька обов’язків (із кореспондуючими їм правомочностями кредитора) вчинити 

позитивну або негативну дію, спрямовану на задоволення інтересу кредитора з ме-

тою формування якісного туристичного продукту. 

- Історію розвитку туризму можна поділяти на п’ять етапів за підставою най-

більш істотних змін в історичному контексті у поєднанні із найбільш значущими по-

діями, які призвели до появи і змін у правовому розумінні мандрівок, подорожей, а 

потім і туризму як явища. 

- Загальними ознаками і тенденціями розвитку туризму, які мать вплив на 

правове регулювання відносин у сфері туризму, на новітньому сучасному етапі, що 

розпочався у ХХІ столітті після декількох криз світового масштабу і з остаточним 

настанням епохи інформаційного суспільства, є наступні: 1) реалізація ідей «косміч-

ного туризму», які набувають реалістичного обґрунтування; 2) інтенсивний розвиток 

раніше невідомих або маловідомих напрямів туризму; 3) поява «онлайн-туризму», 

«туризму усамітнення» і туризму за прямими домовленостями між його учасниками 

за допомогою інформаційних мереж; 4) швидке зростання інформованості самих ту-

ристів і організацій, які працюють у сфері туризму, за рахунок використання інфор-

маційних ресурсів; 5) зростання питомої ваги неорганізованих (аматорських, самоді-

яльних) видів туризму і попиту на самостійне формування туристичного продукту 

без участі туристичних організацій; 6) поява нових загроз для безпеки туристів – те-

ракти, порушення прав туристів тощо; 7) розвиток науки і техніки у сфері транспор-

ту, інформатизації, фінансів; 8) пришвидшення процесів віртуалізації дійсності та 

дематеріалізації грошей, у тому числі поява криптовалют, технології блокчейн, шту-

чного інтелекту, які можуть використовуватись у сфері туризму, та багато інших, що 
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вносять зміни у більшість туристичних продуктів, кардинально змінюють усі сфери 

життя людства, і насамперед – туристичну; 

- У сучасних умовах важливо врахувати на доктринальному і закріпити на 

законодавчому рівні специфіку всіх відомих на сьогодні видів туризму, класифікова-

них за різними підставами, особливо таких, як організований і неорганізований (са-

модіяльний, аматорський) види туризму, а також таких, що пов’язані з використан-

ням сучасних інформаційних технологій.  

- До переліку основних ознак неорганізованого (самодіяльного, аматор-

ського, кваліфікаційного, суспільного тощо) туризму можна віднести: прийняття рі-

шень щодо подорожі завдяки ініціативі, активній участі й усвідомленій автономії 

волі туриста; можливість їх існування без участі інших осіб або у вигляді зустрічної 

ініціативи інших осіб; встановлення довірчих відносин між його учасниками; мож-

ливість самостійно скористатися практично усіма товарами і послугами, які зазвичай 

отримує організований турист, і додавати їх за власною волею для формування умо-

вного туристичного продукту; користування усіма перевагами нових інформаційних 

технологій; значна поширеність; актуальність на сучасному етапі; прогнозована по-

дальша пріоритетність тощо. 

- Правовідносини у сфері туризму часто носять довірчий характер, особливо 

у сфері неорганізованого туризму, де вони ґрунтуються в ряді випадків виключно на 

особистій довірі і репутації їх учасників, особливо сьогодні, коли вони формуються 

за допомогою інформаційних мереж. 

- Коли йдеться про перелік ознак інформації, яку туристи мають право отри-

мувати, а суб’єкти туристичної діяльності зобов’язані надавати їм, слід вести мову 

про достовірну, об’єктивну, повну, актуальну, своєчасну інформацію про туристич-

ний продукт, а також про будь-яку іншу відкриту інформацію, якої потребує турист 

для здійснення туристичної подорожі, у доступній для його сприйняття формі. 

- Теорії, спрямовані на доповнення переліку видів туризму за рахунок так 

званих суїцидального туризму і евтаназійного туризму, які пов’язані із проблемами 

суїциду та евтаназії, в принципі не відповідають природі і змісту поняття «туризм». 

- Частина правовідносин у сфері туризму виникає у зв’язку з реалізацією ту-

ристом своїх абсолютних цивільних прав. Обґрунтовано, що абсолютними правовід-
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носинами є, зокрема: право власності (на туристичні карти, продукти харчування, 

сувенірну продукцію тощо), комплекс інформаційних прав, зокрема право на інфор-

мацію як особисте немайнове благо, комплекс інших особистих немайнових прав 

(особливо прав на життя, охорону здоров’я, результати інтелектуальної творчої дія-

льності тощо). Аргументовано, що в названих абсолютних туристичних відносинах, 

на відміну від зобов’язальних з їх визначеними суб’єктами, праву однієї особи на 

об’єкт цивільних прав протистоїть обов’язок усіх інших членів суспільства не пору-

шувати права суб’єкта у сфері туризму. 

- Система законодавства про туризм повинна формуватися як «відкрита», ма-

ти ознаки і системності, і ієрархічності, враховувати особливості усіх видів туризму, 

специфіку учасників відносин, особливості туристичного продукту, тенденції, що 

характеризують сучасний туризм – як організований, що має значні теоретичні і 

практичні напрацювання, так і неорганізований, що спирається на довірчі відносини, 

переваги інформаційних технологій, швидкісні способи поширення інформації, а та-

кож на значний спектр видів зобов’язань. 

- ЦК України є основним законом ринкової економіки і регламентує питання 

цивільних правовідносин у сфері туризму в тому числі і зокрема зобов’язальних, пи-

тання прав і обов’язків туристів, як суб’єктів цивільних правовідносин, створення і 

функціонування юридичних осіб, усього комплексу договорів, які зустрічаються у 

сфері туризму, а саме: договори з надання послуг та ін., договори страхування тощо, 

способів забезпечення, відповідальності та захисту прав туристів і інших суб’єктів у 

сфері туризму у випадку невиконання зобов’язань тощо. Низка важливих питань ре-

гулюється також іншими кодифікованими нормативними актами, а також іншими 

законами. Положення Закону України «Про туризм» необхідно привести у відповід-

ність до норм ЦК України і ЦПК України, що пояснює актуальність формування ці-

лісного сучасного законодавчого масиву у сфері туризму, перш за все, на підґрунті 

приватно-правової доктрини і з урахуванням потреб практики. 

- Перелік прав суб’єктів туристичної діяльності, які закріплені у ч.1 ст. 24 За-

кону можна доповнити правомочністю створювати, а не тільки виробляти і реалізо-

вувати туристичні товари і послуги і врахувати наступне: оскільки туристичний про-

дукт може мати ознаки новизни і/або оригінальності та інші ознаки, які дозволяють 
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віднести його, або його складові до результатів творчої діяльності і надати охорону 

як об’єкту авторського права. 

- Класифікацію товарів і послуг, які формують туристичний продукт і реалі-

зуються (надаються) у сфері туризму, можна представити наступним чином: 

1) основні (або характерні) – які реалізовуються (надаються) туристу для 

здійснення основних завдань туристичної діяльності з метою дотримання його 

законних прав та задоволення інтересів в отриманні якісного туристичного 

продукту (послуги проживання, харчування, транспортні послуги або надання 

будинку в оренду тощо); 

2) супутні (або доповнюючі) – які реалізовуються разом і невіддільні від 

основних товарів і послуг, що пропонуються і надаються туристу з метою 

найкращого і максимально повного дотримання його прав та задоволення 

інтересів в отриманні якісного туристичного продукту (наприклад, зберігання 

речей туриста на період подорожі тощо);  

3) додаткові (або факультативні) – які надаються туристу на його 

прохання і вибір і які не пов’язані безпосередньо з туристичним продуктом, 

але задовольняють додаткові правомірні інтереси туриста у комфорті, 

зручності, естетичних уподобаннях тощо (наприклад, особливе умеблювання 

чи оздоблення кімнати, можливість проживання в готелі зі своєю домашньою 

твариною тощо). 

- Коли йдеться про розуміння об’єктів зобов’язальних відносин у доктрині 

цивільного права як юридичних і матеріальних, слід враховувати, що застосування 

терміна «матеріальний об’єкт» при характеристиці об’єктів зобов’язальних відносин 

у сфері туризму не відповідає останнім досягненням цивілістики, представники якої 

(Р.А. Майданик, О.В. Кохановська, А.О. Кодинець, С.О. Сліпченко та інші) допус-

кають можливість існування зобов’язальних правовідносин, які мають немайновий 

характер; не можна визнати вичерпним у цьому аспекті і легальне визначення зо-

бов’язання. Аргументовано доповнення переліку зобов’язань, які можуть мати не-

майновий характер, зобов’язаннями у сфері туризму. 

- Можна погодитися з висновком С.О. Погрібного, який переважним спосо-

бом правового регулювання договірних цивільних відносин в Україні називає само-
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регулювання, а сам договір розглядає як джерело нормативних приписів, що в циві-

льному праві знаходиться на рівні джерел права, оскільки саме у сфері туризму регу-

лювання договірних цивільних відносин здійснюється на сьогодні безпосередньо 

учасниками таких відносин з урахуванням їхніх власних інтересів, що особливо по-

мітно у сфері неорганізованого туризму і дозволяє розглядати договір, окрім іншого, 

як джерело норм цивільного права. 

- Центральним договором у сфері туризму можна визнати договір реалізації 

турпродукту, оскільки спеціальне законодавство про туризм оперує поняттями «ту-

ристичний продукт», «просування туристичного продукту» як «комплекс заходів, 

спрямованих на створення та підготовку до реалізації турпродукту..», а також «про-

даж (реалізація) туристичних послуг», що не виключає важливості існування також 

договору про надання туристичних послуг, якщо йдеться виключно про послуги. 

- Договір реалізації туристичного продукту може бути підставою виникнення 

низки зобов’язань, відповідно до яких боржник (виконавець) може бути зо-

бов’язаний: або надати туристу весь комплекс послуг із перевезення, розміщення, 

харчування тощо (тобто йдеться лише про послуги незалежно від їх кількості), від-

так, договір, який є підставою для надання туристу комплексних туристичних пос-

луг, слід так і називати – договір про надання туристичних послуг; в той же час, як-

що йдеться також про інші зобов’язання – з передання в оренду будинку, у власність 

– сувенірної продукції, з використання спортивного знаряддя, надання інформації чи 

передачі прав на об’єкти права інтелектуальної власності тощо, то договір, який опо-

середковує комплекс усіх відповідних зобов’язань, доречніше так і називати – дого-

вір реалізації туристичного продукту з урахуванням його змішаного характеру. 

- Договір реалізації туристичного продукту за своєю юридичною природою 

можна охарактеризувати як змішаний, у якому зобов’язання з надання послуг є основ-

ним (основними), а також таким, що відрізняється спрямованістю різноманітних дій 

сторін відповідних правовідносин, самою сутністю процесу реалізації турпродукту, 

що формують предмет відповідного змішаного договору, а також складністю і неод-

норідністю самого туристичного продукту. 

- Під договором реалізації турпродукту можна розуміти: 1) договір реалізації 

принаймні одного туристичного товару (продукту) чи послуги; 2) комплекс догово-
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рів реалізації різних туристичних товарів (продуктів) чи послуг; 3) змішаний договір 

реалізації різних туристичних товарів чи послуг, який охоплює комплекс зобов’язань 

із різних договорів, зокрема про надання інформаційних послуг, про передачу прав 

на використання результатів інтелектуальної, творчої діяльності, на користування 

будівлями, спорудами, тощо; традиційно в цьому договорі основне місце посідають 

зобов’язання із договорів про надання послуг; обґрунтовано, що серед двох останніх 

перевагу слід надати змішаному договору. 

- У сфері сучасного туризму має місце переважна більшість відомих цивіль-

ному праву видів зобов’язань: у сфері організованого туризму завдяки приватнопра-

вовому принципу диспозитивності, ініціативі й можливості сторін діяти на власний 

розсуд у сфері дії цивільного права надається змога обирати будь-який із видів зо-

бов’язань за власним вибором і для найкращого врегулювання відносин; у сфері не-

організованого (самодіяльного, аматорського) туризму – з тих самих причин, а також 

завдяки можливостям сучасних інформаційних технологій і прояву свободи у виборі 

форм взаємодії у приватних відносинах, за умови, що вони ґрунтуються на засадах 

добросовісності, розумності та справедливості; 

- Підставою для виникнення зобов’язань у сфері туризму можуть бути не 

тільки договір, а і правомірні односторонні дії, а також заподіяння шкоди (делікти), 

створення результатів інтелектуальної творчої діяльності. Правовідносини, які фор-

муються у сфері туризму на підставі договору, можна охарактеризувати як договірні 

зобов’язальні, при цьому немає підстав ототожнювати зобов’язання як правовідно-

сини між кредитором та боржником із договором як правовою підставою їх виник-

нення. 

- Перелік договорів, які можуть використовуватись у сфері туризму, на сьо-

годні може складатися із договорів реалізації туристичного продукту, на туристичне 

обслуговування, про надання туристичних послуг, договорів агентування, доручення, 

комісії, оренди транспортного засобу, чартеру, перевезення, фрахтування, простого 

товариства, комерційної концесії (франчайзингу), на готельне обслуговування, на 

екскурсійне обслуговування та багатьох інших, які використовуються на практиці у 

сфері туризму і повинні знайти відображення у законодавстві. 
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- Можна передбачити право турагента укладати посередницькі договори не з 

туроператором, а безпосередньо з туристом, про набуття ним окремих складових ту-

ристичного продукту, але в разі запровадження таких схем роботи турагентів, які 

можна назвати турброкерством і турорганізаторством, необхідно одночасно передба-

чити відповідальність турагентів за всі послуги, які ними надаються особисто перед 

туристами відповідно до чинного законодавства і обов’язково фіксувати такі послуги 

у договорі та інших документах, які оформлюють відповідні відносини. 

- Обов’язок боржника у зобов’язаннях у сфері туризму може мати як актив-

ний (у переважній більшості випадків), так і пасивний (в окремих випадках) харак-

тер; у зобов’язаннях у сфері туризму боржники покликані переважно до відповідних 

активних (позитивних) дій, а виконання пасивної функції є результатом або допов-

ненням до позитивних дій суб’єктів. 

- Слід підтримати аргументацію науковців і практиків про необхідність по-

шуку найбільш ефективних форм і способів захисту прав туристів у разі невико-

нання або неналежного виконання обов’язків суб’єктами туристичної діяльності, за-

кріпивши на рівні вітчизняного законодавства (зокрема у ЦПК України) і активно 

впровадити на практиці інститут колективного (масового, групового) позову, оскіль-

ки у сфері туризму саме за допомогою колективного позову можуть більш ефективно 

вирішуватися конфлікти і правові спори між учасниками туристичних відносин. 

В роботі пропонуються також зміни до законодавства, які викладено у Додатку 

1 до цієї дисертації. 
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Додаток 1. ПРОПОЗИЦІЇ ДО ЗАКОНОДАВСТВА 

- Пропонується нова редакція ч.1 ст.25 Закону України «Про туризм»: «Стаття 

25. 1. Права та обов’язки туристів та екскурсантів. Туристи та екскурсанти 

мають право на: реалізацію закріплених Конституцією України прав громадян 

на відпочинок, свободу пересування, відновлення і зміцнення здоров’я, на без-

печне для життя і здоров’я довкілля, задоволення духовних потреб, захист і 

повагу людської гідності; необхідну і достовірну, об’єктивну, повну, своєчас-

ну, актуальну інформацію у зрозумілій для сприйняття формі про правила 

в’їзду до країни (місця) тимчасового перебування, а також виїзду з країни (мі-

сця) тимчасового перебування і перебування там, про звичаї місцевого насе-

лення, пам’ятки природи, історії, культури та інші об’єкти туристичного пока-

зу, що знаходяться під особливою охороною, стан навколишнього середовища 

та будь-яку іншу інформацію, яка перебуває у режимі вільного доступу і. не-

обхідну для здійснення подорожі; достовірну, об’єктивну, повну, актуальну і 

своєчасну інформацію про наявність ліцензії у суб’єкта, що здійснює підприє-

мницьку діяльність у галузі туризму, інших документів, наявність яких перед-

бачена законодавством; отримання обов’язкової достовірної, повної, 

об’єктивної, актуальної, своєчасної інформації, що передує укладенню дого-

вору; отримання туристичного продукту, туристичних товарів і послуг, пе-

редбачених відповідними договорами; особисту безпеку, безпечний стан на-

вколишнього природного середовища, захист життя, здоров’я, прав споживача, 

а також майна; одержання відповідної своєчасної кваліфікованої медичної до-

помоги; відшкодування матеріальних і моральних збитків у разі невиконання 

або неналежного виконання умов договору; вимагати відшкодування майнової 

шкоди і компенсації моральної шкоди згідно закону у разі її спричинення жит-

тю, здоров’ю, майну туриста; сприяння з боку органів державної влади Укра-

їни в одержанні правових та інших видів допомоги, а громадяни України та-

кож і за її межами а також реалізацію інших прав; дотримання усіма учасни-

ками режиму збереження персональної інформації, наданої у процесі отри-

мання туристичних товарів і послуг згідно чинного законодавства та ін.». 
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- Пропонується доповнити ч.2 ст.5 Закону України «Про туризм» словом «то-

вар», сформулювавши цю норму наступним чином: «туроператор – це юриди-

чна особа, створена згідно із законодавством України, для якої виключною ді-

яльністю є організація та забезпечення створення туристичного продукту, реа-

лізація та надання туристичних товарів та послуг, а також посередницька дія-

льність із надання характерних та супутніх товарів та послуг і яка в установ-

леному порядку отримала ліцензію на туроператорську діяльність», оскільки 

туристичний продукт пропонується розглядати як товари, послуги чи комплекс 

товарів і послуг. 

- Пропонується абз.3 ч.2 ст.5 Закону України «Про туризм» доповнити словом 

«товари» і викласти в наступній редакції: «турагенти - це юридичні особи, 

створені згідно із законодавством України, а також фізичні особи – суб’єкти 

підприємницької діяльності, які здійснюють посередницьку діяльність з реалі-

зації туристичного продукту туроператорів та туристичних товарів та послуг 

інших суб’єктів туристичної діяльності, а також посередницьку діяльність що-

до реалізації характерних та супутніх товарів і послуг». 

- Пропонується доповнити ч.2 ст.24 Закону України «Про туризм» в частині 

обов’язків суб’єктів туристичної діяльності і викласти її у такій редакції: «2. 

Суб’єкти туристичної діяльності зобов’язані: проводити діяльність у галузі ту-

ризму, яка підлягає ліцензуванню, лише за наявності ліцензій; залучати до реа-

лізації турпродукту, надання туристичних товарів і послуг переважно осіб, 

які відповідають встановленим законодавством відповідним кваліфікаційним 

вимогам, або свідомо брати на себе і нести відповідальність за власний вибір 

таких осіб у межах чинного законодавства; надавати туристам достовірну, 

об’єктивну, повну, своєчасну, актуальну інформацію про туристичні товари і 

послуги у доступній для сприйняття туриста формі про права, обов’язки та 

правила поведінки туристів (екскурсантів), умови страхування, порядок відш-

кодування завданих збитків і відповідальності за спричинену шкоду, умови ві-

дмови від товарів чи послуг, правила візового митного режиму, перетинання 

державного кордону та будь-яку іншу інформацію, яка знаходиться у режимі 

вільного доступу і якої потребує турист для здійснення конкретної подорожі 
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і яка передбачена законом; реалізовувати турпродукт, надавати туристичні 

товари і послуги в обсягах та в терміни, обумовлені відповідними договорами; 

виконувати вимоги закону щодо забезпечення безпеки туристів, охорони тури-

стичних ресурсів України та довкілля; вести облікову та іншу визначену зако-

нодавством документацію, надавати в установленому порядку бухгалтерську 

та статистичну звітність; відшкодовувати в установленому порядку збитки, за-

вдані туристам (екскурсантам), іншим особам та довкіллю; нести передбачену 

законом відповідальність за шкоду, заподіяну життю, здоров’ю, майну тури-

ста (екскурсанта) та іншим особам згідно чинного законодавства». 

- У контексті ч.2 ст. 25 Закону пропонується доповнити обов’язки туристів та 

екскурсантів обов’язком дотримуватися умов і правил не лише передбачених 

договором про надання туристичних послуг, а і передбачених іншими догово-

рами, зокрема, договором реалізації туристичного продукту та інших догово-

рів, які турист уклав з метою здійснення подорожі. 

- Пропонується доповнити ст. 5 Закону України «Про туризм» частиною 4 на-

ступного змісту: «4. Фізичні особи, які не є суб’єктами підприємницької діяль-

ності, створюють, пропонують та надають (реалізовують) різного роду товари і 

послуги за договорами з туристами, або формують умовний туристичний про-

дукт із товарів і послуг безпосередньо або за допомогою і з використанням ме-

режі Інтернет, на підставі звичаїв або на основі взаємовигідної ініціативи, ав-

тономії особистості, взаємної довіри, вважаються суб’єктами туристичної дія-

льності за умови, що вони діють згідно норм чинного законодавства України і 

звичаїв ділового обороту». 


