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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність 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 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 
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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, 

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 
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напрямам реформування національного законодавства, визначеним Стратегією 

сталого 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; 

 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, 
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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 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. 
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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 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 

мають 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 

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, 
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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 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, 
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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 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; 

– класифікацію товарів і послуг, які формують туристичний продукт і 

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

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 
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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; 

– 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) позову. Обґрунтовано, що у сфері туризму за допомогою 
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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 

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 
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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.). 

Публікації. Основні положення, результати дисертації, висновки та 

пропозиції знайшли відображення у двадцяти одній науковій публікації, з яких: 

шість статей опубліковано у наукових фахових виданнях України, дві статті – у 

зарубіжних наукових фахових виданнях, одна стаття – у міжнародному правовому 

журналі, а також дванадцять тез доповідей – у збірниках тез доповідей і 

повідомлень на науково-практичних конференціях та форумах. 

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, додаток налічує 3 сторінки. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ 

У Вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, зазначено її зв’язок з 

науковими програмами, планами, темами, визначено об’єкт, предмет, 

методологічну основу, мету і завдання дослідження, висвітлено наукову новизну 

одержаних результатів та сформульовано основні положення, що виносяться на 

захист, зазначено практичне значення одержаних результатів, їх апробації, вказано 

публікації за темою дисертації. 

Розділ 1 «Поняття і види туризму, генеза та джерела правового 

регулювання відносин у сфері туризму» складається з чотирьох підрозділів. 

У підрозділі 1.1 «Категоріальний апарат сфери туризму у правовому 

регулюванні туристичних відносин» досліджується категоріальний апарат сфери 

туризму. Зазначається, що туризм як явище з’явився набагато раніше, ніж став 

сферою регулювання правом, тому визначення таких понять, як «туризм», 

«турист», «туристична подорож», «туристичний продукт», «сфера туризму» та 

інших категорій уявляється необхідною вихідною позицією для усвідомлення їх 

сутності у праві і правильного використання у законодавстві. Це свідчить, що 

одним із завдань, яке потребує негайного вирішення, є уточнення категоріального 

апарату туристичної галузі за участі правознавців і представників інших галузей 

знань і з урахуванням відповідних теоретичних концепцій. Об’єднуючим 

фактором може слугувати універсальний підхід і ефективне законодавче 

забезпечення сфери туризму. Послідовно аналізуються найважливіші ознаки, 

фактори та елементи, які характеризують поняття туризму, туриста тощо, а також 

такі, що не мають вирішального значення або є дискусійними для їх 

характеристики, зокрема: відстань, на яку переміщується турист, мета поїздки, 

віддаленість місця призначення, кількість витрачених на мандрівку коштів тощо. 

Звертається увага на сфери організованого і неорганізованого туризму та їх 

відмінності. Зроблено висновок про неповноту легальних визначень низки 
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категорій, зокрема таких, як «туризм», «турист», «турпродукт», «сфера туризму» 

тощо, запропоновано їх розуміння і характеристику з урахуванням найважливіших 

ознак і відповідно до сучасних вимог.  

У підрозділі 1.2 «Основні етапи розвитку і правового забезпечення туризму в 

окремих країнах, на міжнародному рівні та в Україні» висвітлено процес появи і 

розвитку туризму в історичному контексті у поєднанні з найбільш значущими 

подіями у правовому регулюванні сфери туризму. Установлено, що більшість 

сучасних науковців пропонують поділяти всю історію розвитку туризму на чотири 

основні стадії (етапи), хоча часові межі й наповненість етапів не завжди 

збігаються. Аналіз джерел дозволяє здійснити власні пошуки елементів правової 

регламентації у сфері туризму, дослідити подальше розширення і вдосконалення 

законодавчого врегулювання відповідних відносин. Запропоновано поділяти 

історію розвитку туризму за історико-правовим критерієм найбільш значущих 

змін у правовому регулюванні відносин туризму на п’ять етапів, детально 

проаналізовано кожен з них. Зроблено висновок про те, що п’ятий етап, 

сучасний, розпочався у перші роки ХХІ століття з декількох глобальних криз 

світового і регіонального масштабів, а також із остаточним настанням епохи 

інформаційного суспільства. Визначено і консолідовано загальні ознаки й 

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 підрозділі 1.3 «Поділ туризму на види та його значення для цивільно-

правового регулювання відносин у сфері туризму» проаналізовано значну кількість 

видів туризму і туристичних подорожей, які мають свою історію виникнення і 

розвитку, а також підкреслено різний ступінь їх урегульованості у праві і 

закріплення в законодавстві, зокрема у Законі України «Про туризм». Зроблено 

висновок, що чіткої загальноприйнятої класифікації туризму не прийнято ні на 

світовому, ні на локальному рівнях. Звертається увага на вагому різницю між 

внутрішнім і міжнародним (в’їзним і виїзним) туризмом, що має значення для 

правової регламентації. 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; доводиться, що такий поділ має вплив на вибір 

цивільно-правових способів регулювання відповідних відносин. Проаналізовано 

зміст та специфіку явища Сouchserfing, надано поняття і пояснено переваги 

неорганізованого туризму, які роблять його вельми популярним для туристів у 

сучасному інформаційному суспільстві. Наводяться приклади видів туризму, які 

розширюють необмежений їх перелік, а саме: «віртуальний туризм», «космічний 

туризм», «туризм спокою», «соціальний туризм» тощо. Критикуються пропозиції 

щодо врегулювання відносин «суїцидального туризму» і «евтаназійного туризму». 

У підрозділі 1.4 «Концепція сталого розвитку туризму і джерела 

регулювання відносин у сфері туризму в Україні» проведено аналіз актуальної в 

усьому світі концепції сталого розвитку туризму і Стратегії розвитку туризму та 

курортів на період до 2026 року, прийнятої в Україні, низки міжнародних актів і 

директив ЄС, національних нормативно-правових актів, які регулюють відносини 

у сфері туризму. Під час цього аналізу автором стверджується, що туризм на 
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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. Робиться висновок, що 

проголошеному сталому розвитку в усьому світі сприяє дотримання його 

принципів, перелік яких надається. Звертається увага на те, що в Україні туризм на 

державному рівні визнаний однією із пріоритетних галузей, а також на вагому 

роль ЦК України у процесі врегулювання відносин у сфері туризму. 

Запропоновано поділ джерел регулювання відносин у сфері туризму на дві групи: 

нормативно-правові акти загального і спеціального значення, а також за 

ієрархічним принципом. Пропонуються доповнення ч. 2 ст. 24, частин 1 і 2 ст. 25 

Закону України «Про туризм» в частині прав та обов’язків суб’єктів туристичної 

діяльності, туристів та екскурсантів. 

Розділ 2 «Загальна характеристика зобов’язань у сфері туризму» 
складається із трьох підрозділів. 

У підрозділі 2.1 «Поняття, ознаки та юридична природа зобов’язань у сфері 

туризму» визначено, що людина, займаючись туризмом, стає учасником 

туристичних відносин, які у переважній більшості розглядаються як відносини 

зобов’язального характеру, що виникають між конкретно визначеними їх 

учасниками. Зроблено висновок про необхідність розрізнення категорій 

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

Аргументовано, що цивільні правовідносини, в тому числі зобов’язальні, у сфері 

туризму є надзвичайно неоднорідними за своїм змістом і можуть бути 

охарактеризовані як специфічні, враховуючи неоднорідність самого туристичного 

продукту, появу нових видів туризму, специфічний суб’єктний склад і 

конструкцію зобов’язань у сфері туризму за участю туроператорів, турагентів, 

виконавців, представників та інших осіб, яких обирає турист, укладаючи договори 

у сфері туризму. Звертається увага на приватноправову природу зобов’язань у 

сфері туризму і більшу ефективність цивільно-правових норм у забезпеченні прав 

учасників туристичних відносин для розвитку 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. 

У підрозділі 2.2 «Склад зобов’язань у сфері туризму» йдеться про специфіку 

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, оскільки, як 

відомо з доктрини цивільного права, об’єкти у зобов’язаннях можуть бути 

юридичними і матеріальними, а сам термін «матеріальний об’єкт» – досить 

дискусійний, оскільки сучасні вітчизняні цивілісти довели, що об’єкт у 

зобов’язанні може мати і немайновий характер, підтвердженням чому слугує низка 

зобов’язань у сфері туризму. Щодо юридичного об’єкта зобов’язань, який 

уособлює певна поведінка зобов’язаної особи – дії боржника, то в літературі їх 

інколи називають «предметом», а не «об’єктом», що свідчить про необхідність 

уточнення категоріального апарату інституту зобов’язального права, в тому числі 
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й у сфері туризму. Надано визначення категорії «реалізація турпродукту». Подано 

характеристику кредиторів і боржників, а також третіх осіб у різних 

зобов’язаннях, які виникають у сфері туризму, проаналізовано зміст зобов’язань, 

який охоплює суб’єктивне право (право вимоги) і відповідний обов’язок 

(обов’язок боргу), а також відповідний перелік дій туроператорів, турагентів, 

виконавців тощо, які характерні для змісту конкретних зобов’язань. 

Підрозділ 2.3 «Види зобов’язань та їх особливості у сфері туризму в Україні» 

присвячений розгляду видів зобов’язань, які відомі доктрині цивільного права, і 

можливостям та особливостям поділу зобов’язань у сфері туризму на види в 

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

підставами (критеріями): за 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 співвідношення прав і 

обов’язків; за спрямованістю; залежно від ступеня визначеності предмета 

зобов’язання (або предмета його виконання) тощо. Приділено особливу увагу 

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

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

Розділ 3 «Договірні та недоговірні зобов’язання у сфері туризму» 
складається із двох підрозділів. 

Підрозділ 3.1 «Договір як основна підстава виникнення, зміни і припинення 

зобов’язань у сфері туризму» присвячений найбільш дослідженій у сфері туризму 

проблемі договору як основній підставі виникнення, зміни, виконання і 

припинення зобов’язань у сфері туризму. Досліджується низка відомих на 

сьогодні договорів у сфері туризму, а саме: договір реалізації турпродукту, договір 

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 Закону України «Про туризм» на сьогодні закріплено тільки декілька 

характерних для туристичної діяльності у сфері організованого туризму договорів 

(статті 20–22). 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 тощо, а й договори між усіма учасниками відносин у сфері 

туризму – туроператорами і турагентами, транспортними організаціями, засобами 

розміщення, іншими виконавцями, туристами та їх представниками тощо. 

Обґрунтовано необхідність закріплення як центрального у сфері туризму договору 

реалізації турпродукту як змішаного договору, в якому зобов’язання із надання 

послуг є основним (основними). Залучення третіх осіб для надання туристичних 

послуг при цьому не впливає на природу самого зобов’язання, що виникає із 

договору реалізації турпродукту, оскільки боржник (туристична організація) так 

само несе відповідальність за дії третьої особи перед кредитором (туристом). 

Пропонується узагальнене розуміння договору у сфері туризму. Знайшла 

підтримку і подальше обґрунтування позиція щодо саморегулювання як 
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переважного способу правового регулювання договірних відносин і договору як 

джерела норм цивільного права, оскільки цей висновок підтверджується 

важливістю саморегулювання, особливо у сфері неорганізованого (самодіяльного, 

аматорського тощо) туризму. У підрозділі запропоновано низку змін і доповнень 

до статей Закону України «Про туризм», доведено переваги застосування у сфері 

туризму колективного (масового, групового) позову. 

У підрозділі 3.2 «Особливості недоговірних (позадоговірних) зобов’язань у 

сфері туризму в Україні» наголошується, що у сфері туризму зобов’язання 

виникають не лише із договорів, а й із односторонніх позитивних правомірних дій 

і з дій неправомірних, які спрямовані в результаті на досягнення правомірного 

результату. Простежено різницю між порушенням договірного правовідношення у 

сфері туризму з деліктом, наприклад, шкода може виникнути як у процесі 

виконання договору перевезення туристів, так і поза договором безпосередньо у 

процесі його перевезення. Акцентовано на тому, що у сфері туризму серед 

недоговірних зобов’язань, закріплених у ЦК 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. 

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: 

- 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 контексті під явищем туризму 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. Таке спрощене уявлення сьогодні потребує уточнень і доповнення 

специфічними ознаками. 

- Під категорією «туризм» пропонується 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 перед собою ставить, без здійснення 

оплачуваної діяльності в місці, куди виїжджає і звідки повертається до свого 

постійного місця проживання після завершення подорожі. 

- Необхідно розрізняти категорії «зобов’язання із надання туристичних 

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

туристичних послуг (на туристичне обслуговування); водночас 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 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 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. 

- У сучасних умовах важливо врахувати на доктринальному і закріпити 

на законодавчому рівні специфіку всіх 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.  

- Центральним договором у сфері туризму можна визнати договір 

реалізації турпродукту, оскільки спеціальне законодавство про туризм оперує 

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

«комплекс 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 відповідних правовідносин, самою сутністю процесу 

реалізації турпродукту, що формують предмет відповідного змішаного договору, а 

також складністю і неоднорідністю самого туристичного продукту. 

- 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 формуються у сфері туризму на підставі договору, можна 

охарактеризувати як договірні зобов’язальні, при цьому немає підстав 

ототожнювати зобов’язання як правовідносини між кредитором та боржником із 

договором як правовою підставою їх виникнення. 

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

знайти відображення у законодавстві. 

- Обов’язок боржника у зобов’язаннях у сфері туризму може мати як 

активний (у переважній більшості випадків), так і пасивний (в окремих випадках) 

характер; 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. 

Дисертація містить ще низку висновків та рекомендацій, в тому числі – 

рекомендації щодо змін до законодавства, зокрема Закону України «Про туризм» 

та ряду ін. 
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АНОТАЦІЇ 

Кохановський В.О. Зобов’язання у сфері туризму. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; 

міжнародне приватне право. – Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка. – Київ, 2018. 

Дисертація присвячена дослідженню зобов’язань у сфері туризму. У роботі 

приділено увагу передусім категоріальному апарату сфери туризму у правовому 

регулюванні туристичних відносин; основним етапам розвитку і правового 

забезпечення туризму в окремих країнах, на міжнародному рівні і в Україні; поділу 

туризму на види і його значенню; аналізу положень концепції сталого розвитку 

туризму і джерелам регулювання туристичних відносин для формування більш 

ґрунтовних висновків щодо зобов’язань у сфері туризму в сучасному інформаційному 

суспільстві. Аналізуються поняття, ознаки та юридична природа зобов’язань у сфері 

туризму, їх склад, види та їх особливості у сфері туризму в Україні. У роботі 

обґрунтовується важливість поділу туризму на організований і неорганізований 

(самодіяльний, аматорський) види та врахування їх особливостей при визначенні 

видів зобов’язань і договорів у сфері туризму. Дається визначення поняттю 

зобов’язань у сфері туризму, а також таких категорій, як «туристичний продукт», 

«реалізація туристичного продукту» тощо. Автором детально аналізуються договір як 

основна підстава виникнення, зміни і припинення зобов’язань у сфері туризму, а 

також особливості недоговірних зобов’язань у сфері туризму в Україні. Робиться 

висновок, що перелік договорів, які можуть використовуватись у сфері туризму і бути 

підставою для виникнення зобов’язань 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. 

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.  

Кохановский В.А. Обязательства в сфере туризма. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.03 – гражданское право и гражданский процесс; семейное право; 

международное частное право. – Киевский национальный университет имени Тараса 

Шевченко. – Киев, 2018.  

Диссертация посвящена исследованию обязательств в сфере туризма. В работе 

уделено внимание прежде всего категориальному аппарату сферы туризма в правовом 

регулировании туристических отношений; основным этапам развития и правового 

обеспечения туризма в отдельных странах, на международном уровне и в Украине; 

делению туризма на виды и его значению; анализу положений концепции 

устойчивого развития туризма и источникам регулирования отношений в сфере 

туризма для формирования более глубоких выводов относительно обязательств в 

сфере туризма в современном информационном обществе. Анализируются понятие, 
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признаки и юридическая природа обязательств в сфере туризма, их состав, виды и их 

особенности в сфере туризма в Украине. В работе обосновывается важность деления 

туризма на организованный и неорганизованный (самодеятельный, любительский) 

виды и учета их особенностей при определении видов обязательств и договоров в 

сфере туризма. В работе дается определение понятию обязательств в сфере туризма, а 

также таких категорий, как «туристический продукт», «реализация туристического 

продукта» и ряд других. Автором подробно анализируются договор как главное 

основание возникновения, изменения и прекращения обязательств в сфере туризма, а 

также особенности недоговорных обязательств в сфере туризма в Украине. Делается 

вывод, что перечень договоров, которые могут использоваться в сфере туризма и 

быть основанием для возникновения обязательств в сфере туризма, сегодня может 

состоять из договоров реализации туристического продукта, на туристическое 

обслуживание, о предоставлении туристических услуг, договоров агентирования, 

поручения, комиссии, аренды транспортного средства, чартера, перевозки, 

фрахтования, простого товарищества, коммерческой концессии (франчайзинга), на 

гостиничное обслуживание, на экскурсионное обслуживание и ряда других, 

используемых на практике в сфере туризма и которые должны найти отражение в 

законодательстве. Обосновывается вывод о том, что центральным договором в сфере 

туризма можно признать договор реализации турпродукта, поскольку специальное 

законодательство о туризме оперирует понятиями «туристический продукт», 

«продвижение туристического продукта» как «комплекс мероприятий, направленных 

на создание и подготовку к реализации турпродукта...», а также «продажа 

(реализация) туристических услуг», что не исключает важности существования также 

договора о предоставлении туристических услуг, если речь идет исключительно об 

услугах. Договор реализации туристического продукта по своей юридической 

природе можно охарактеризовать как смешанный, в котором обязательства по 

оказанию услуг является основным (основными), а также отличающимся 

направленностью различных действий сторон данных правоотношений, самой 

сущностью процесса реализации турпродукта, формирующих предмет 

соответствующего смешанного договора, а также сложностью и неоднородностью 

самого туристического продукта. Особое внимание уделяется новым тенденциям в 

сфере туризма которые способны в корне изменить привычные представления о 

возможностях туризма. 

Ключевые слова: обязательства; туризм; сфера туризма; состав обязательств; 

виды обязательств; организованный и неорганизованный виды туризма; договор как 

основание возникновения, изменения и прекращения обязательств; недоговорные 

обязательства в сфере туризма. 
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This thesis is dedicated to the research of obligations in the sphere of tourism. Primary 

attention in thesis is drawn to the categorial apparatus of the tourism sphere in regard to the 

legal regulation of tourism relations; the main stages of development and legal support of 

tourism in specific countries, at the international level, and in Ukraine; different types of 

tourism and the importance of dividing tourism into types; analysis of the provisions of the 

concept of sustainable tourism development and analysis of the sources of regulation of 

relations in the field of tourism for the purpose of drawing deeper conclusions as to 
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obligations in the sphere of tourism in the modern information society. This thesis gives an 

analysis of the concept, features, and the legal nature of obligations in the sphere of tourism 

as well as their composition, types, and features in Ukraine. This thesis substantiates the 

importance of dividing tourism into an organized and unorganized (avocational, amateur) 

types and taking into account their distinctive features while determining the types of 

obligations and contracts. The thesis provides a definition of the concept of obligations in 

the sphere of tourism as well as definitions of such categories as "tourist product", "tourism 

product realization", and others. This thesis performs a detailed analysis of a contract as the 

main cause for the emergence, modification, and termination of obligations in the sphere of 

tourism as well as an analysis of the specifics of non-contractual obligations in the sphere of 

tourism in Ukraine.  

It is concluded that nowadays a list of contracts that can be used in the sphere of 

tourism and be the basis for the emergence of obligations in the sphere of tourism may 

consist of contracts for the realization of tourism products, tourism services, the provision of 

tourism services, agency, assignment, commission, vehicle rentals, charter, transportation, 

chartering, simple partnership, commercial concession (franchising), hotel services, 

excursion services and a number of others used in practice in the sphere of tourism, which 

should be reflected in the legislation. 

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. 

 


