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АНОТАЦІЯ 

Дьордяк О. В. Міжнародно-правове регулювання діяльності з 

надання туристичних послуг. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.11 – міжнародне право. – Державний вищий навчальний 

заклад «Ужгородський національний університет» Міністерства освіти і науки 

України. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Міністерства освіти і науки України. – Київ, 2017.  

  Дисертація присвячена системному аналізу міжнародно-правового, 

зокрема регіонального, регулювання діяльності з надання туристичних послуг, 

регулювання діяльності з надання туристичних послуг у рамках Європейського 

Союзу та порівняльному аналізу такого регулювання з українським 

законодавством, виявлення його особливостей та значення для функціонування 

й розвитку ефективного уніфікованого законодавства, покликаного регулювати 

туристичну діяльність. 

У роботі досліджується визначення понять «туризм», «турист» та 

«туристична послуга» в доктринальних працях науковців, у рамках основних 

міжнародно-правових документів та регіональних баготосторонніх угод. 

Аналізується їх відповідність викликам сучасного інформаційного суспільства, 

в якому люди мають дедалі більше можливостей, цілей та бажання 

подорожувати. Також доведено, що поняття «турист» відрізняється від поняття 

«мандрівник», «відвідувач» та «екскурсант», але запропоновано, щоб усі вони 

підпадали під правове регулювання діяльності з надання туристичних послуг, 

адже ціль і мета поїздки не залежить від процесу її реалізації.  

Досліджуються основні види міжнародно-правового регулювання 

діяльності з надання туристичних послуг, які є необхідними в процесі 

створення уніфікованого законодавства, що дозволить розвивати туризм та 

надасть необхідний захист споживачам та постачальникам туристичних послуг.  
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З’ясовано, що основними видами такого регулювання є лібералізація 

торгівлі туристичними послугами, яка допомагає всім країнам отримати для 

себе найбільші економічні вигоди; міжнародно-правове співробітництво в сфері 

повітряного сполучення, яке передбачає відкритий доступ до повітряного 

простору; регулювання конкурентності на ринку торгівлі туристичними 

послугами; уніфікація стандартів здоров’я та безпеки і гігієни харчових 

продуктів (туроператори з розвинених країн мають такі вимоги); уніфікація 

норм щодо захисту прав споживачів; екологічне регулювання та лібералізація 

візових режимів. 

Пропонується об’єднати перераховані напрями правового регулювання в 

єдину уніфіковану базу, яка стане загальнообов’язковою для всіх сторін 

туристичних відносин. 

У процесі аналізу основних міжнародних нормативно-правових актів, які 

стосуються регулювання туристичних відносин, охарактеризований генезис 

такого регулювання та його відповідність сучасній діяльності з надання 

туристичних послуг. Особливу увагу приділено регулюванню захисту прав 

споживачів, прав пасажирів та права на свободу пересування на міжнародному 

рівні, а саме: в рамках ООН, ЮНВТО, СОТ, УНІДРУА, що має вагоме значення 

для туризму як транскордонної галузі. 

Встановлено, що регулювання на регіональному рівні діяльності з 

надання туристичних послуг, на відміну від міжнародного, є більш якісним та 

ефективним, що пов’язано із зобов’язаннями, які беруть на себе сторони в 

рамках цих відносин. Тобто, на відміну від загальних міжнародних норм, що 

існують в цій галузі, регіональні норми швидше імплементуються в 

законодавства учасників регіональних угод у зв’язку з існуванням обговорених 

механізмів такої імплементації. 

Досліджується стан міжнародно-правового регулювання торгівлі 

туристичними послугами за допомогою ІКТ та співробітництва в цьому 

напрямку. Аналізується вплив сучасних соціальних Інтернет-мереж (Twitter, 
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Facebook, Youtube, Webo та TripAdvisor) на діяльність з надання туристичних 

послуг та порушень прав споживачів та постачальників туристичних послуг у 

зв’язку з відсутністю механізму регулювання надання інформації в рамках 

таких соціальних мереж.  

Аргументовано, що глобальний характер мережі Інтернет вимагає 

створення єдиного регулювання, яке захистить споживача, що організовує свою 

подорож за допомогою онлайн-контентів, від розповсюджених перешкод і 

проблем, які супроводжують електронну комерцію та бізнес (наприклад, 

недобросовісна комерційна практика та кібер-шахрайства). Доведено, що 

діяльність Міжнародної мережі захисту прав споживачів і правозастосовчої 

практики (ICPEN) є перспективною можливістю для всіх онлайн-споживачів 

туристичних та інших послуг захистити свої порушені права, а урядам всіх 

держав – співпрацювати у напрямку створення ефективного регулювання такої 

діяльності. 

Підтверджено, що регулювання міграції в різних державах становить так 

звану перешкоду для розвитку сучасної мобільності та туризму в цілому. 

Розвинені країни прагнуть захистити себе від великого напливу міграції з країн, 

що розвиваються. Таким чином, візові політики країн різняться, відповідно до 

статистики потенційного напливу мігрантів з таких країн. На основі рішень ЄСПЛ 

та Суду ЄС досліджуються конкретні випадки порушень, які мали місце в процесі 

реалізації права на свободу пересування, гарантованого міжнародним правом. 

Розглянуто питання правосуб’єктності ЄС як унікального інтеграційного 

об’єднання в регулюванні діяльності з надання туристичних послуг. 

Аргументовано, що компетенція ЄС у регулюванні діяльності з надання 

туристичних послуг різниться відповідно до компетенцій у різних сферах 

такого регулювання, якими наділений Союз. Найбільша та найважливіша група 

сфер, які стосуються регулювання діяльності з надання туристичних послуг,  

підпадає під категорію спільної компетенції, в якій поле для правотворчої 

діяльності залишається для Союзу і держав-членів, але якщо Союз вирішує 
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діяти в цих галузях, національний законодавець повинен утримуватися від 

розгляду того самого предмету. 

Складна система впровадження та імплементації законодавства часто 

зіштовхується з перешкодами на рівні національних законодавств, де загальні 

норми довго впроваджуються і створюють перешкоди для нормального 

функціонування вільного ринку. Проводиться аналіз механізму забезпечення 

дотримання норм Європейського права щодо обов’язку імплементації, який 

інсує на двох рівнях: котроль Комісією ЄС та контроль національних 

компетентних органів. 

Інтеграційний курс України до ЄС є важливою перевагою для розвитку 

туризму в Україні, що допоможе подолати економічну кризу. Зважаючи на 

високий рівень законодавсвта ЄС у сфері регулювання діяльності з надання 

туристичних послуг, а також беручи до уваги невідповідності такого 

регулювання в українському законодавстві, підписана Угода про асоціацію між 

Україною та ЄС 2014 року допоможе поступово вийти на рівень захисту, який 

існує в рамках ЄС. 

Обґрунтована необхідність створення в майбутньому  

загальнобов’язкового міжнародного права щодо регулювання діяльності з 

надання туристичних послуг, яке об’єднає всі види регулювання та допоможе 

усунути численні перешкоди, пов’язані з розбіжностями регулювання 

діяльності з надання туристичних послуг в різних державах (як для 

постачальників туристичних послуг, так і для їх споживачів). 

Ключові слова: туризм, туристична послуга, уніфікація законодавства, 

захист прав споживачів, лібералізація візових режимів, міжнародне право, 

право ЄС, ІКТ, електронний туризм, сталий розвиток туризму, право на 

свободу пересування, міграційна політика, інтеграція, адаптація законодавства, 

імплементація законодавства. 
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SUMMARY 

Dordyak O. V. International legal regulation of the provision of travel 

services. – Manuscript. 

PhD thesis in Law, specialty 12.00.11 – International Law. – Uzhhorod National 

University, Ministry of Education and Science of Ukraine. Taras Shevchenko National 

University of Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2017. 

The thesis is dedicated to the complex analysis of international legal, 

particularly regional regulation of the provision of travel services, regulation of  the 

provision of travel services within the framework of the European Union and 

comparative analysis of such regulation with Ukrainian legislation, identification of 

its features and significance for the functioning and development of a compulsory 

international law designed to regulate tourism activities. 

Manuscript examines the definition of the concepts "tourism", "tourist" and 

"travel service" in the main research works, in the framework of the primary 

international law and regional multilateral agreements. Besides, it is analyzed their 

compliance with the challenges of a modern information society, in which people 

have more opportunities, goals, and desire to travel. Attention is focused to that the 

concept "tourist" differs from the concept "traveler", "visitor" and "sightseer" and 

therefore, under the subject of legal regulation of the provision of travel services must 

be all of them, because the purpose of the trip do not depend on the process of its 

realization. 

The main types of the international legal regulation of the provision of travel 

services that are necessary in the process of creating a unified law that will develop 

tourism and provide the necessary protection to consumers and suppliers of travel 

services are researched. 

It is revealed that the main types of such regulation are the liberalization of 

trade in tourism services, which helps all countries to obtain the greatest economic 

benefits for themselves; international legal cooperation in the field of air traffic, 

which provides for open access to airspace; regulation of competition in the market of 
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trade in tourist services; unification of health and safety standards and food hygiene 

(tour operators from developed countries have such requirements); unification of 

norms concerning consumer rights protection; environmental regulation and 

liberalization of visa regimes. 

It is proposed to combine the listed areas of legal regulation into a unified base, 

which will become obligatory for all parties of tourist relations. 

In the process of analysis of the main international legal acts that deal with the 

regulation of tourist relations, the genesis of such regulation and its relevance to 

modern tourism services activities are described. Particular attention is paid to 

regulating the protection of consumers' rights, the rights of passengers and the right to 

freedom of movement at the international level, namely: within the UN, UNWTO, 

WTO, UNIDROIT, which is of great importance for tourism as a cross-border area. 

It is established that regulation at the regional level of travel services, in 

contrast to international ones, is more qualitative and effective, which is related to the 

obligations assumed by the parties in the framework of these relations. That is, unlike 

the general international norms existing in this field, regional norms are more likely 

to be implemented in the legislations of the participants of regional agreements due to 

the existence of the discussed mechanisms for such implementation. 

The state of international legal regulation of the provision of travel services 

through information and communication technology (ICT) and cooperation in this 

direction is researched. The influence of modern social Internet networks (Twitter, 

Facebook, Youtube, Webo and TripAdvisor) on the provision of travel services and 

violations of the rights of consumers and providers of tourist services due to the lack 

of a mechanism for regulating the provision of information within such social 

networks is analyzed. 

It is argued that the global nature of the Internet network requires the creation 

of a unified regulation that will protect the consumer, organizing his travel through 

online content, from the wide range of obstacles and problems that accompany e-

commerce and business (for example, unfair commercial practices and cyber-fraud). 
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International Consumer Protection and Enforcement (ICPEN) is proven to be a 

promising opportunity for all online consumers of travel and other services to protect 

their violated rights, and for governments of all states to work towards effective 

regulation of such activities. 

It has been confirmed that the regulation of migration in different countries 

constitutes a so-called barrier to the development of modern mobility and tourism in 

general. Developed countries seek to protect themselves from the large influx of 

migration from developing countries. Thus, visa policy of countries varies, according 

to statistics of the potential influx of migrants from such countries. On the basis of 

decisions of the European Court of Human Rights and the Court of Justice of the 

European Union, specific cases of violations that took place in the exercise of the 

right to freedom of movement, guaranteed by international law, are investigated. 

The issue of the legal personality of the EU as a unique integration association 

in regulating travel services provision is considered. It has been argued that the EU 

competence in regulating of the provision of travel services varies according to 

competences in the various spheres of such regulation that the Union is endowed 

with. The largest and most important group of areas related to the regulation of travel 

services activities falls within the category of common competence in which the field 

of law-making activity remains for the Union and the Member States, but if the 

Union decides to act in these areas, the national legislator should refrain from 

considering the same thing. 

A complicated system for implementing legislation often encounters barriers at 

the level of national legislation, where common rules are long implemented and 

create barriers to the normal functioning of the free-trade area. An analysis of the 

mechanism for ensuring compliance with European norms regarding the 

implementation obligation, which exists at two levels: the control of the EU 

Commission and the control of the national competent authorities, is underway. 

The integration course of Ukraine to the EU is an important advantage for the 

development of tourism in Ukraine, which will help to overcome the economic crisis. 
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Taking into account the high level of legislation of the EU in the field of regulating 

tourism services, and also taking into account the inconsistencies of such regulation 

in the Ukrainian legislation, the signed Association Agreement between Ukraine and 

the EU in 2014 will help gradually reach the level of protection existing within the 

framework of the EU. 

The necessity of creation in the future of the  universal  international regulation 

of travel services, which will combine all types of regulation and will help to 

eliminate numerous obstacles connected with the differences in the regulation of 

travel services in different states is substantiated. 

Keywords: tourism, travel service, unification of legislation, protection of 

consumer rights, visa liberalization, international law, EU law, ICT, e-tourism, 

sustainable tourism development, right to freedom of movement, migration policy, 

integration, adaptation of legislation, implementation of legislation. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

 

ЦСР – Цілі Сталого Розвитку ООН 

ЄС – Європейський Союз. 

ООН – Організація Об’єднаних Націй. 

ЄСПЛ – Європейський суд з прав людини. 

ІКТ – Інформаційно-комунікаційні технології. 

СОТ – Світова організація торгівлі. 

ЮНВТО – Всесвітня туристична організація. 

ГАТС – Генеральна угода про торгівлю послугами 1994 року прийнята СОТ. 

КОП (ООН) – Класифікація основних продуктів.  

WTTC – Всесвітня рада з подорожей та туризму. 

ОЕСР – Організація економічного співробітництва та розвитку 

Євростат – статистична організація Європейської комісії. 

TSA – Допоміжний рахунок по туризму. 

ДФЄС – Договір про функціонування Європейського Союзу. 

ЮНКТАД – Конференція ООН з торгівлі та розвитку. 

США – Сполучені Штати Америки. 

ОАЕ – Об’єднані Арабські Емірати. 

КАРІКОМ – Карибська співдружність. 

АКД – Асоціація Карибських Держав. 

EPA – Economic Partnership Agreements (Договір про економічне 

співробітництво). 

МАС – Міжнародна Асоціація Споживачів. 

G20 – Велика двадцятка. 

МСОТО – Міжнародний союз офіційних туристських організацій. 

МПС – Міжпарламентський Союз 

TripAdvisor – американський веб-сайт, що дозволяє своїм користувачам 

спланувати майбутню подорож до будь-якої країни світу. 
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ICPEN – Міжнародна мережа забезпечення прав споживачів. 

УФТАА – Всесвітня Федерації асоціацій туристичних агентств. 

МГА – Міжнародна готельна асоціація. 

УНІДРУА – Міжнародний інститут з уніфікації приватного права. 

ІАТА – Міжнародна асоціація повітряного транспорту. 

АТЕС/APEC – Азійсько-Тихоокеанське економічне співробітництво. 

ТРГ – Робоча група по туризму в рамкаї АТЕС. 

АСЕАН/ASEAN – Асоціація країн Південно-Східної Азії. 

SCOT – Підкомітет в галузі туризму в рамках АСЕАН. 

ПАТА/PATA – Туристична асоціація краї Азії та Тихого океану. 

GMS – Регіон Великого Меконгу 

Договір Чагуарамас – Договір, який заснував торгово-економічний союз країн 

Центральної і Північного Сходу Південної Америки. 

КАРІФОРУМ – Карибський форум (CARIFORUM), який є підгрупою країн 

Африки, Карибського басейну та Тихоокеанського регіону, і слугує основою 

для економічного діалогу з Європейським Союзом. 

НАФТА – Північноамериканська зона вільної торгівлі. 

ТОВ – Товариство з обмеженою відповідальністю. 

IMSN – Міжнародний нагляд за мережевим маркетингом. 

ЮНСІТРАЛ – Комісія ООН по праву міжнародної торгівлі. 

ТЗЕТ – Типовий Закон про електронну торгівлю. 

МПГПП – Міжнародний пакт про громадянські і політичні права 1966 р. 

Шенгенська зона – простір 26 європейських держав, що приєдналися до норм 

Шенгенського законодавства Європейського союзу і скасували прикордонний 

контроль між собою. 

ДЄС – Договір про Європейський Союз. 

СЄС – Суд Європейського Союзу. 

ЧЕС – Організація Чорноморського економічного співробітництва. 

ЦЄІ – Центральна Європейська Ініціатива. 
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КМУ – Кабінет Міністрів України. 

УПС – Угода про партнерство та співробітництво між Україною та 

Європейським Союзом 1994 р. 

УА – Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом 2014 р. 

ЗВТ – Зона вільної торгівлі. 

ПДА – Порядок денний асоціації Україна ЄС. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. Резолюцією Генеральної Асамблеї 

ООН A/RES/70/193 визначено 2017 рік Міжнародним роком сталого туризму в 

інтересах розвитку. В контексті загальної Програми ООН 2030 для сталого 

розвитку та Цілей Сталого Розвитку (ЦСР) Міжнародний рік спрямований на 

підтримку змін у політиці, діловій практиці та поведінці споживачів до більш 

сталого сектора туризму, який може сприяти розвитку ЦСР. Зважаючи на 

загальносвітову тенденцію до співпраці в цій галузі щодо створення 

універсальних норм, які її регулюватимуть, та вплив такого регулювання на 

людей в усьому світі, екологію, економічний розвиток та процвітання, 

підтримку миру та співробітництва, дослідження стану міжнародно-правового, 

регіонального та національного регулювання цієї галузі допоможе зрозуміти та 

вирішити в майбутньому основні проблеми, які стримують розвиток туризму. 

Швидкі темпи розвитку туристичної індустрії призводять до виникнення 

різноманітних видів релізації дозвілля. Туризм як предмет дослідження різних 

дисциплін є феноменом, який може використовуватися на позначення різних 

понять. Він передбачає не тільки процес переміщення людей у бажані пункти 

призначення, але й організацію та реалізацію свого дозвілля, а також включає 

необхідні супутні послуги. Індустрія туризму активно розвивається, що 

зумовлює виникнення нових видів правовідносин. Відповідно, актуалізується 

потреба в ефективному регулюванні таких правовідносин. Особливістю 

регулювання цих відносин є транскордонний характер туризму, що передбачає 

вихід за рамки правового регулювання в межах однієї держави. Розбіжності в 

регулюванні туристичних відносин призводять до повільного розвитку 

туристичної індустрії, а також до виникнення неконкурентного середовища і 

численних порушень прав людини. Відтак, виникає питання щодо притягнення 

до відповідальності за порушення та завдані збитки.  
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Розвиток туристичної індустрії вимагає створення універсальних 

міжнародно-правових норм, які допоможуть зробити її доступнішою для туристів, 

прибутковішою для держав та тих, хто продає туристичні послуги. Туризм є 

комплексним явищем, а отже, його компоненти підпадають під різні напрями 

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

захист прав людини, регулювання міграції, регулювання перевезень пасажирів та 

ін. Аналізований феномен також стимулює розвиток країн із різним рівнем 

економічного розвитку, створює умови для розбудови інфраструктури, надає 

робочі місця тощо. Ще в Заключному акті Наради з безпеки і співробітництва в 

Європі 1975 р. держави відзначили його важливу роль в економічного розвитку та 

збереженні миру. 

Актуальність теми дослідження також зумовлена швидким розвитком 

новітніх технологій та їх впливом на туристичну діяльність. Виникнення нових 

способів організації подорожі, які часто не мають жодного регулювання, а отже, 

часто призводять до порушення прав споживачів й уникнення відповідальності за 

порушення таких прав. Розвиток мережі Інтернет, яка не має кордонів, впливає на 

туризм і, відповідно, спричиняє необхідність створення єдиних міжнародно-

правових норм, що регулюватимуть усі аспекти електронного туризму.  

Нормативну основу дослідження становлять міжнародно-правові акти, 

створені в рамках основних світових організацій, нормативно-правові акти, 

створені в рамках найбільш впливових регіональних об’єднань, двосторонні 

дороговори між державами та регіональними об’єднаннями, законодавство 

Європейського Союзу (далі – ЄС), рішення Європейського суду з прав людини, 

рішення Суду ЄС, рішення національних судів. 

Теоретико-методологічну основу дисертації становлять праці з питань 

міжнародного публічного, міжнародного приватного та європейського права, 

історії та туристичної діяльності українських науковців (В. Г. Буткевич, 

О. В. Буткевич, М. В. Буроменський, В. А. Василенко, О. Ф. Висоцький, 

О. К. Вишняков, А. С. Довгерт, В. Н. Денисов, А.І. Дмитрієв, Г. Г. Динис, 
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В. К. Забігайло, Л. Г. Заблоцька, О. В. Задорожній, В. І. Євінтов, В. І. Кисіль, 

В. І. Муравйов, А. В. Пазюк, В. М. Репецький, К. К. Сандровський, 

О. Ю. Серьогін, Л. Д. Тимченко, К. С. Шахбазян, Т. Г. Сокол., А. Є. Козловський, 

Т. М. Анакіна) та ін. Серед зарубіжних учених особливу увагу вивченню 

міжнародного публічного права, міжнародного приватного права, права ЄС, 

питань туризму, захисту прав споживачів на міжнародному рівні, міжнародної 

співпраці в рамках регулювання туристичної діяльності, регулювання 

туристичної діяльності в межах ЄС приділили: Л. А. Алексідзе, Ю. А. Баскін, 

М. М. Богуславский, Г. В. Ігнатенко, Ю. М. Колосов, І. І. Лукашук, 

А. М. Талалаєв, О. І. Тіунов, С. В. Черніченко, Т. Гервей (T. Hervey), Б. Гіпл 

(B. Hepple), Е. Ейде (A. Eide), Е. Росас (A. Rosas), С. Дойч (S. Deutch), С. Негат 

(S. Negut), Д. Вайсброт (D. Weissbrodt), Р. Чолевінскі (R. Cholewinski), 

В. Сандгольц (W. Sandholtz), Дж. Річчардсон (J. Richardson), М. М. Бірюков, 

М. Клаес (M. Claes), Т. Івас (T. Evas), Г. Фалькнер (G. Falkner), М. Гартлап 

(M. Hartlapp), О. Трейб (O. Treib), С. Лейбер (S. Leiber), М. Шольтен (M. Scholten), 

Е. Муір (E. Muir), Д. Коекнер (D. Koenker), А. Горуш (A. Gorsuch), А. Дж. Буркат 

(A. J. Burkat), С. Медлік (S. Medlik), Дж. Трайб (J. Tribe), Р. В. Макінтош 

(R. W. McIntosh), С. Пейдж (S. Page), Дж. Вол (G. Wall), Я. Єоман (I. Yeoman), 

Е. Коен (E. Cohen), М. Джууль (M. Juul), М. Калі (M.Cali) та ін.  

У вітчизняній науці дослідження у сфері міжнародно-правого регулювання 

діяльності з надання туристичних послуг проводилося в рамках міжнародного 

приватного права. Дослідження цієї теми в рамках міжнародного публічного права 

та права ЄС в Україні проводиться вперше, що підтверджує актуальність роботи.  

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

Дисертаційне дослідження підготовлено на кафедрі міжнародного права 

Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний 

університет» у рамках теми наукових досліджень, що є загальною плановою 

темою кафедри міжнародного права юридичного факультету ДВНЗ 
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«Ужгородський національний університет» «Теорія та практика трансформацій 

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

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є системний аналіз 

міжнародно-правового, зокрема регіонального, регулювання діяльності з 

надання туристичних послуг, регулювання діяльності з надання туристичних 

послуг у рамках Європейського Союзу та порівняльний аналіз такого 

регулювання з українським законодавством, виявлення його особливостей та 

значення для функціонування й розвитку ефективного уніфікованого 

законодавства, покликаного регулювати туристичну діяльність. 

Для досягнення поставленої мети в дисертації сформульовано такі завдання: 

– встановити сутність поняття «туризм» у праві, його сучасне значення та 

місце в міжнародному праві, праві ЄС та українському законодавстві, виявити 

його сучасний правовий зміст з позиції доктринального й практичного підходів; 

– дослідити юридичну природу та особливості основних видів правового 

регулювання діяльності з надання туристичних послуг; 

– проаналізувати особливості міжнародно-правового регулювання 

діяльності з надання туристичних послуг у рамках універсальних та 

регіональних міжнародних організацій, дослідити ефективність такого 

регулювання на практиці; 

– з’ясувати вплив сучасних інформаційно-комунікаційних технологій на 

туристичну діяльність, охарактеризувати сучасний стан міжнародно-правового, 

регіонального та національного регулювання діяльності з надання туристичних 

послуг із використанням таких технологій; 

– визначити основні проблеми реалізації та гарантій прав людини на 

відпочинок у системі сучасних міжнародних відносин, відповідальність та 

можливість отримання відшкодування за порушення такого права в рамках 

існуючих міжнародних та регіональних судових інституцій; 

– розкрити особливості та механізми правового регулювання діяльності з надання 

туристичних послуг у ЄС, визначити роль суду ЄС в уніфікації такого регулювання; 
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– дослідити сучасний стан українського законодавства у сфері 

регулювання діяльності з надання туристичних послуг та проаналізувати його 

відповідність світовим та європейським стандартам; 

– охарактеризувати вплив процесу інтеграції України до ЄС та 

впровадження європейських стандартів у сфері регулювання туристичних 

відносин у національне законодавство України. 

Об’єктом дослідження є міжнародно-правові відносини, що виникають у 

процесі туристичної діяльності та мають транскордонний характер.  

Предметом дослідження є універсальні та регіональні міжнародно-правові 

акти, які регулюють діяльність із надання туристичних послуг, правові акти ЄС щодо 

регулювання такої діяльності, практика Європейського суду з прав людини, Суду ЄС, 

національних судів, праці вітчизняних і зарубіжних дослідників з даного напряму. 

Методи дослідження. У дисертації використано систему 

взаємопов’язаних загальнонаукових та спеціальних інструментів наукового 

пізнання, спрямовані на досягнення сформульованої мети дослідження. 

При визначенні основних категорій та понять у туристичній діяльності 

застосовувався формально-логічний метод. У дослідженні основних видів 

регулювання діяльності з надання туристичних послуг – метод класифікації.  

Логіко-семантичний метод дозволив встановити відсутність єдиного 

визначення туризму в міжнародних актах. За допомогою системного методу 

досліджено поняття правового регулювання туристичної діяльності не тільки як 

окремої сфери, а й частини регулювання багатьох інших сфер правового 

регулювання (захист прав споживачів, захист прав людини, права пасажирів та ін.).  

Метод правового аналізу використовувався у процесі аналізу норм 

основних міжнародно-правових та регіональних актів, законодавства ЄС та 

України, що регулюють діяльність із надання туристичних послуг. За 

допомогою порівняльно-правового методу проведено порівняльний аналіз 

чинного міжнародного права у сфері регулювання туристичної діяльності, його 

співвідношення із законодавством ЄС та України. 
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Нормативно-аналітичний метод та метод експерименту дозволив 

проаналізувати дію міжнародних норм, норм права ЄС та України у процесі 

реалізації права на відпочинок у конкретних випаках на основі прикладів судових 

рішень Європейського суду з прав людини, Суду ЄС та рішень національних судів.  

За допомогою історико-правового методу досліджено розвиток міжнародного 

права, законодавства ЄС та України у сфері регулювання туристичної діяльності.  

Процес інтеграції України до ЄС та його вплив на ефективність розвитку 

національного законодавства у сфері туристичних послуг проаналізовано за 

допомогою теоретико-прогностичного методу. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що в 

дисертації вперше у вітчизняній науці проведено комплексний порівняльний 

аналіз сучасного міжнародного права, законодавства в рамках найбільших 

регіональних об’єднань (у тому числі, в рамках ЄС) та законодавства України 

щодо регулювання діяльності з надання туристичних послуг.  

У результаті проведеного наукового дослідження сформульовано низку 

положень, що містять елементи наукової новизни та виносяться на захист як 

особистий внесок дисертанта. 

Уперше: 

– у вітчизняній міжнародно-правовій науці комплексно досліджено 

правове регулювання діяльності з надання туристичних послуг у рамках 

основних міжнародно-правових актів, актів основних регіональних об’єднань 

та законодавстві ЄС. На підставі рішень Європейського суду з прав людини, 

суду ЄС та національних судів виявлено основні проблеми та перешкоди на 

шляху до реалізації права на відпочинок у сучасних міжнародних відносинах. 

Доведено, що відсутність уніфікованого законодавства створює численні 

перешкоди у процесі здійснення туристичної діяльності;  

– на підставі нормативних актів ООН та наукових праць зарубіжних 

вчених доведено важливість віднесення прав споживачів до основних прав 

людини, що, зважаючи на транскордонний характер туризму, матиме важливе 
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значення для створення універсальних міжнародних норм та гарантуватиме 

ефективну, з точки зору права, реалізацію туристичних поїздок;  

– на підставі порівняльного аналізу правового регулювання в рамках 

міжнародного права, нормативних актів у рамках основних регіональних об’єднань, ЄС 

та України аргументовано, що саме ЄС ініціює трансформації регулювання діяльності з 

надання туристичних послуг та за допомогою рішень Суду ЄС створює ефективні 

норми для захисту прав споживачів та постачальників туристичних послуг;  

– досліджено сучасні міграційні та візові політики різних держав та їх вплив 

на реалізацію та гарантію права на відпочинок у системі сучасних міжнародних 

відносин. Проаналізовано основні порушення прав людини, що випливають з 

міграційних та візових політик на підставі рішень ЄСПЛ та суду ЄС; 

– з’ясовано вплив розвитку інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) 

на туристичну діяльність, досліджено сучасний стан правового регуювання 

діяльності щодо надання послуг через мережу Інтернет, можливість і процес 

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

контексті проаналізовано становлення та розвиток феномену електронного 

туризму – частини електронного бізнесу та електронної комерції – та його 

міжнародно-правове регулювання, у правовому полі досліджено вплив сучасних 

соціальних Інтернет-мереж на діяльність із надання туристичних послуг; 

– проведено комплексний аналіз компетенції ЄС у правовому 

регулюванні діяльності з надання туристичних послуг, проблем імплементації 

норм у сфері туризму в державах-членах ЄС та роль Суду ЄС у процесі 

створення загального права ЄС в цій сфері; 

– проаналізовано вплив підписання Угоди про асоціацію між Україною та 

ЄС на розвиток вітчизняного законодавсвтва у сфері надання туристичних послуг. 

Удосконалено: 

– положення про необхідність створення модельного уніфікованого 

законодавства щодо регулювання діяльності з надання туристичних послуг, яке 

буде приділяти особливу увагу розвитку ІКТ та допоможе створити ефективну 
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систему правового захисту порушених прав споживачів і постачальників послуг з 

акцентуванням на слабкій стороні цих правовідносин;  

– дослідження сучасного українського законодавства у сфері діяльності з 

надання туристичних послуг з метою підвищення його ефективності в системі 

розвитку сучасних міжнародних відносин, що ґрунтується на порівнянні з 

відповідним регулюванням у рамках ЄС та на міжнародному рівні.  

Отримали подальшого розвитку: 

– наукові підходи до питання створення уніфікованих понять та категорій 

у правому регулюванні діяльності з надання туристичних послуг; 

– аналіз вливу глобальної мережі Інтернет на діяльність із надання 

послуг, сучасного стану регулювання електронної торгівлі у вітчизняному 

законодавстві та міжнародному праві. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в можливості їх 

використання в подальших наукових дослідженнях міжнародного права та права 

ЄС, вітчизняного законодавства в аналізованій сфері, яка є актуальною, перебуває 

під впливом розвитку сучасних ІКТ та має транскордонний характер. 

Результати дисертаційної праці можуть бути використані у процесі створення 

нових нормативно-правових актів України, доповнень та внесення змін у 

багатосторонні міжнародні договори, двосторонні договори між Україною та іншими 

державами та організаціями про співробітництво в питаннях щодо надання туристичних 

послуг. Створений науково-практичний матеріал сприятиме подальшим 

міждисциплінарним науковим дослідженням, присвяченим міжнародно-правовому 

регулюванню діяльності з надання туристичних послуг, слугуватиме науковим 

матеріалом у навчальному процесі при підготовці посібників, підручників, курсів лекцій 

тощо.  

Враховуючи те, що в дисертації проаналізовано рішення міжнародних та 

вітчизняних судових установ та на їх основі наведено конкретні приклади правових 

перешкод та порушень прав туристів, результати дослідження можуть стати 
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корисними для споживачів, постачальників туристичних послуг та осіб, які надають 

послуги в сфері права.  

Особистий внесок здобувача. Усі результати наукового дослідження є 

особистим здобутком дисертантки, а саме дисертаційне дослідження є 

самостійною роботою, зробленою на основі дослідження та аналізу 

міжнародних документів та існуючих наукових концепцій.  

Апробації результатів дисертації. Положення та висновки дисертації 

обговорювалися на засіданнях кафедри міжнародного права 

ДВНЗ «Ужгородський національний університет». Матеріали дослідження 

використовуються у навчальному процесі, зокрема, при викладанні курсів із 

міжнародного публічного права, теорії та практики міжнародного права, 

правового регулювання відносин між Україною та ЄС. Окремі положення 

дисертації були оприлюднені на VI Міжнародній науково-практичній 

конференції молодих учених та студентів «Закарпатські правові читання» (25–

27 квітня 2014 р., м.Ужгород) та VIII Міжнародній науково-практичній 

конференції «Закарпатські правові читання» (21–23 квітня 2016 р., м. Ужгород).  

Публікації. Основні результати дослідження висвітлено в 4 статтях, 

надрукованих у фахових наукових виданнях України, 3 з яких включені до 

міжнародних наукометричних баз, 1 статті в іноземному виданні, що 

зараховане до міжнародних наукометричних баз, а також двох тезах доповідей 

на міжнародних науково-практичних конференціях.  

Структура та обсяг дисертації. Робота складається з переліку умовних 

скорочень, вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел 

та додатку А (Списку опублікованих праць за темою дисертації). Загальний 

обсяг дисертації становить 208 с., із яких 24 с. – список використаних 

джерел (227 позицій). 
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РОЗДІЛ 1 

МІЖНАРОДНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ДІЯЛЬНОСТІ  

З НАДАННЯ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ 

 

1.1. Понятійно-категоріальний апарат у міжнародно-правовому 

регулюванні діяльності з надання туристичних послуг 

 

В умовах розвитку туристичної діяльності, збільшення видів послуг, які 

можуть надаватися в ції сфері, виникає нагальна необхідність в уніфікації норм, 

що будуть регулювати цю діяльність. Це необхідно для створення ефективного 

міжнародно-правового середовища, щоб туризм став розглядатися не тільки з 

точки зору економічного розвитку країн, а й в аспекті необхідності створення 

надійного міжнародного-правового захисту для всіх суб’єктів туристичної 

діяльності. Відсутність єдиних правових рамок, беручи до уваги 

транскордонний характер цих відносин, призводить до створення 

різноманітних бар’єрів для всіх сторін. Розуміючи роль міжнародного права, 

його вплив на законодавства всіх країн, включення до його 

загальнообов’язкових норм і принципів регулювання туристичної діяльності 

призведе до єдиного тлумачення правового регулювання цієї сфери в усіх 

державах. Адже у зв’язку з відсутністю єдиних загальнообов’язкових рамок 

виникло і різне тлумачення як понять, так і самого регулювання таких відносин 

у різних державах. Опираючись на свої пріоритети, кожна держава намагається 

створити норми в цій галузі настільки, наскільки їй це необхідно. Роль 

міжнародного права, в основному, покликана захищати основоположні права 

людини, що і є зараз необхідним, на нашу думку, в умовах стрімкого розвитку 

туристичних відносин. Основні категорії туристичних відносин вже давно 

досліджуються як вченими і дослідниками, так і міжнародними організаціями, і 

всі визнають що вони є занадто загальними.  



27 

 

Для того, щоб зрозуміти правильність тієї чи іншої категорії або поняття, 

необхідно спочатку зрозуміти, для яких цілей вони створюються. Те саме 

стосується і визначення поняття туризму. А. Букрат та С. Медлік вважають, що 

більш точне визначення туризму потрібне для різних цілей. По-перше, з метою 

навчання: для того, щоб досліджувати явище систематично, необхідно 

визначити, що воно охоплює. По-друге, для статистичних цілей: коли 

вимірюється явище, воно повинно бути визначене; на практиці, часто наявні 

методи вимірювання визначають, що вимірюється. По-третє, для законодавчих і 

адміністративних цілей: законодавство може застосовуватися до деяких видів 

діяльності, а до інших ні. По-четверте, для промислових цілей: конкретні види 

економічної діяльності можуть призвести до виникнення ринкових досліджень і 

забезпечити ніші для формування промислової організації [62, р. 39]. Для 

створення єдиного поняття на міжнародному рівні, важливо враховувати всі 

цілі, щоб воно стало багатофункціональним та ефективним для будь-яких 

потреб. 

Незважаючи на проаналізовану необхідність у досліджуваній сфері, до 

цього часу немає єдиного визначення серед дослідників і фахівців в сфері 

туризму. Запропоновані визначення критикують і вони завжди можуть бути 

уточнені і в цьому підкреслюється, що туризм являє собою складне явище. 

Деякі визначення виключають з поняття туризму переміщення з мотивів роботи 

або оплачуваної діяльності. Якщо погодитися з таким, то тут тоді не можна 

згадувати такий вид туризму, як «бізнес-туризм». Але люди, які подорожують 

для роботи, також, безумовно, є частиною туризму, бо вони використовують 

інфраструктуру і туристичні послуги. Сучасне значення туризму вже давно 

вийшло за рамки розуміння подорожі задля задоволення культурних і духовних 

потреб. Використання набору послуг, які мандрівник використовує для 

реалізації подорожі є однаковим незалежно від цілей поїздки, тому, на нашу 

думку, не доцільно акцентувати увагу на цих ознаках. 
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Ось, наприклад, Дж. Трайб пропонує наступне визначення туризму: 

«Туризм є явище, викликане відходом і поверненням людей з їх звичайного 

місця проживання, з причин, які можуть бути виявлені або приховані. Він 

передбачає гостинність, зустрічі та комунікацію з іншими людьми, діяльність 

компаній, що пропонують послуги і технології, які роблять процес 

відправлення та повернення можливим. Він генерує сенсорні і психологічні 

переживання, а також позитивні та негативні наслідки для економічного, 

політичного, екологічного і соціально -культурного середовища» [188, р. 59]. 

Р. Макінтош та Ч. Гоелднер вважають, що туризм – це сума явищ і 

відносин, що виникають в результаті взаємодії туристів, ділових 

постачальників, урядів приймаючих країн і приймаючих громад в процесі 

залучення і розміщення цих туристів і інших відвідувачів [171, р. 4]. Таке 

визначення актцентує увагу на транскордонному характері туризму, тобто 

йдетьтся про пересування туристів за межі своїх країн. 

Це ж саме підтверджує Світова Організація Торгівлі (СОТ), яка 

стверджує, що постачання туристичних послуг характеризується, перш за все, 

транскордонним рухом споживачів, тобто споживача, що приходить до 

постачальника, а не навпаки, як і у випадку з багатьма іншими послугами [217]. 

П. Степхен та Дж. Коннел розрізняють концептуальні та технічні 

визначення туризму. Концептуальні визначення туризму посилаються на 

широку національну структуру, яка визначає основні характеристики туризму і 

вигідно відрізняє туризм від інших подібних, часто взаємопов’язаних, але 

різних явищ. На противагу, технічні визначення розвивалися з часом в процесі 

модифікування і розробки дослідниками відповідних заходів для статистичних, 

законодавчих і оперативних міркувань. Відтак, ідеться про визначення 

концептуальних підходів для дослідницьких мотивів, і технічних – для 

статистичних, законодавчих, економічних [165, р. 11]. На нашу думку, для 

створення загальновизнаного визначення, як концептуальний так і технічний 

аспект має братися до уваги, щоб таке визначення було ефективним для 
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загального міжнародно-правового регулювання туристичної діяльності, яка 

вважається комплексною сферою і стосується багатьох інших, пов’язаних з нею 

сфер. 

Дж. Вол та А. Метюсон визначають туризм як композиційне явище, яке 

включає в себе різноманіття змінних і відносин, які будуть мати місце в процесі 

переміщення [212, р. 19]. З чим можна погодитись, так як до туризму 

відноситься багато аспектів, які, зазвичай в визначеннях не згадуються. Хоча це 

визначення має загальний характер, але ключове в ньому є «різноманіття 

змінних та відносин», що дійно має місце, наприклад, у процесі розвитку 

сучасних технологій, які активно впливають на туристичні відносини.  

Степхен Л. Дж. Сміт припускає, що існує два основних способи 

визначення туризму. Одне можна було б назвати «з боку пропозиції», а інше, «з 

боку попиту». Визначення «з боку пропозиції» виділяє бізнес та інші 

організації, які надають туристичні послуги. Визначення «з боку попиту» 

фокусується на людях, які зайняті у сфері туризму і на споживачах. У той час 

як у визначеннях «з боку пропозиції» та «з боку попиту» відмінності є 

корисними, вони пропускають головну своєрідність визначення туризму. Інші 

підходи визначають туризм як систему (що поєднує попит та пропозицію) або 

навіть в якості області дослідження або набору переконань. Більшість 

визначень включають в себе, в тій чи іншій формі, поняття попиту та 

пропозиції - тимчасове переміщення людей та джерел послуг для цих людей. 

Однак коли відповідний акцент на ньому змінюється і визначення може 

включати в себе інші поняття [180, p. 1‒2].  

Звичайно, якщо поняття туризму розгладати з точки зору його 

транскордонного характеру, то тут потрібно звертати увагу на всі складові. Для 

законодавців на міжнародному рівні, уніфікуючи поняття такого роду, 

необхідно включати всі сторони регулювання для створення єдиних правових 

рамок як для постачальників послуг, так і для їх споживачів, але, зважаючи на 

існування численних фактів перешкод і порушень саме для сторони попиту, 
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норми повинні захищати слабшу сторону. Всі фактори є важливими, щоб знати, 

як класифікувати те, що люди роблять, коли вони подорожують, і розуміти, що 

означає подорож для окремих осіб і суспільства в цілому. Наприклад, це 

важливо не тільки для промисловості, але і для уряду, пропорційно для внеску в 

економіку в цілому та соціальному благу окремих видів діяльності. Важливо, 

що будь-які прибутки в економіку від туризму можуть збільшуватися тільки за 

умов постійного контролю над покращенням правового регулювання 

відповідних правовідносин з огляду на їх постійний розвиток. 

Міжнародне співтовариство вже давно виділило для себе туризм, як один 

із основних секторів, який сприяє процвітанню економіки та покращує 

культурний рівень населення. Створена в 1975 р. Всесвітня Туристична 

Організація (ЮНВТО) заохочує здійснення Глобального етичного кодексу 

туризму, який був прийнятий в 1999 р., щоб максимізувати соціально-

економічний внесок туризму при мінімізації її можливих негативних наслідків, 

і прагне до просування туризму в якості інструменту для досягнення цілей 

сталого розвитку, спрямованого на зниження рівня бідності і сприяння сталому 

розвитку в усьому світі [36]. 

У Глобальному етичному кодексі туризму, посилаючись на всі відомі 

міжнародно-правові акти по захисту прав людини, туризм визначається як 

діяльність, що найчастіше асоціюється з відпочинком, дозвіллям, спортом і 

спілкуванням з культурою і природою, повинен плануватися і практикуватися 

як привілейований засіб індивідуального і колективного вдосконалення та 

наголошується, що державна влада повинна забезпечувати захист туристів, 

відвідувачів та їх майно; вони повинні приділяти особливу увагу безпеці 

іноземних туристів, враховуючи їх особливу потенційну вразливість;  повинні 

сприяти конкретним заходам по наданню інформації, профілактиці, захисту, 

страхування та допомоги, що відповідають їхнім потребам [5]. Визначення 

туризму на міжнародному рівні, яке розглядає його з точки зору 

основоположних прав людини, та закликає до їх захисту, є вагомим кроком в 
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процесі створення єдиних норм регулювання цієї сфери з урахуванням 

частіших порушень прав мандрівників ніж постачальників туристичних послуг. 

Якщо інші основні визначення індетифікують туризм як засіб для розвитку 

економіки, то це визначення, навпаки, гарантує основні права людини і 

наголошує на необхідності їх захисту при здійсненні економічної діяльності. 

Гаазька декларація Міжпарламентської конференції з туризму 1989 р. 

визначає туризм, як «явище, яке включає в себе всі вільні переміщення людей 

від їх місця проживання і роботи, а також сферу послуг, створену для 

задоволення потреб, що виникають у результаті цих переміщень» [4]. Це 

визначення туризму ставить акцент на його комплексності, що означає 

широкий набір супутніх процесів, які виступають в якості засобів реалізації 

туристичної подорожі. Наприклад, до сфери правового регулювання діяльності 

з надання туристичних послуг, можна віднести і регулювання всіх видів 

транспортного переміщення осіб, що є послугами, які виконують роль 

забезпечення переміщення людей.  Таке визначення є досить загальним і може 

трактуватися державами по-різному [96, р. 58]. 

Манільська декларація зі світового туризму 1980 р. визначає туризм «як 

діяльність, що має важливе значення в житті народів в силу безпосереднього 

впливу на соціальну, культурну, освітню та економічну сфери життя держав і 

на їх міжнародні відносини». Посилаючись на Загальну декларацію прав 

людини, Манільська декларація нагадує про обов’язки держав «надавати своїм 

громадянам … можливості доступу до туризму» [153]. 

Загальновизнане визначення зроблено ЮНВТО. Це визначення є досить 

істотним, щоб заслуговувати на окрему увагу, бо його визнає більшість країн 

світу. ЮНВТО було доручено Організацією Об’єднаних Націй (ООН) збирати, 

аналізувати, публікувати, стандартизувати та покращувати статистичні дані по 

туризму як спільної мети міжнародних організацій. Таким чином, її визначення 

має офіційний статус для цілей статистики туризму. Визначення ЮНВТО було 

прийнято більшістю національних статистичних управлінь в якості орієнтиру 
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по збору інформації та звітуванню про кількість іноземних відвідувачів і 

вартості їх витрат. Дана дефініція визначає туризм як діяльність людей, 

тимчасово від їх звичайного середовища, протягом періоду, що не перевищує 1 

рік, але не для будь-яких цілей поїздки, з наступними виключеннями: особи, які 

відвідують місце з метою заробити гроші під час їх візиту і студенти в 

довгострокових навчальних програмах (на 1 рік або більше, навіть якщо вони 

можуть періодично повертатися додому) не рахуються зайнятими в сфері 

туризму. Крім того, члени дипломатичного корпусу та військовослужбовці під 

час офіційних поїздок не важаються туристами. Так само це стосується 

біженців і кочівників [200]. 

За цими винятками, практично кожен хто здійснює тимчасову поїздку від 

його або її звичайного місця проживання може вважатися зайнятим в туризмі. 

Це поняття включає в себе не тільки людей у відпустці, але і людей, які 

подорожують, щоб побачити сім'ї або друзів, які подорожують в медичних, 

релігійних цілях, людей в ознайомлюючих поїздках, ділових зустрічах або 

з’їздах. Ті, хто знаходяться в туристичній поїздці, називають відвідувачами; ті, 

хто залишаються на ніч, називаються туристами; ті, хто повертаються додому 

без ночівлі називаються одноденними відвідувачами (іноді їх також називають 

екскурсантами, але цей термін може ввести в оману, оскільки він також 

застосовується до людей, що здійснюють додаткові поїздки під час 

канікул) [200].   

Для створення уніфікованих міжнародних норм, що будуть регулювати 

діяльність з надання туристичних послуг, такі уточнення в визначені поняття 

туриста можуть бути істотними, адже вони характеризують різні види відносин 

між постачальником і споживачем туристичних послуг. 

Поняття звичайного місця проживання – іноді згадується як звичне 

середовище – має центральне місце в цьому визначенні. Це означає, що туризм 

є те, що ви робите, коли ви подорожуєте з місця, де ви зазвичай живете. В 

цьому випадку ЮНВТО зазначає, що кожна країна буде розвивати своє власне 
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робоче визначення щодо поняття від’їзду від звичного місця середовища [12, 

с. 59]. На нашу думку, різне розуміння одного визначення створить різні 

регулювання, які створять середовище, в якому суб’єкти туристичних відносин 

не зможуть ефективно реалізовувати свої цілі.  

Але, основна проблема ЮНВТО в визначенні туризму та класифікації 

туристів полягає в головній прив’язці до тривалості перебування. Ці категорії 

обов’язково є широкими і фіксованими, і все ж таки саме ця фіксованість, 

перешкоджає будь-якому прогресу у корисності заходів. Тому, актуальність 

дискусій з приводу визначення поняття «туриста» залишається критичною, бо 

вже стало ясно за останнє десятиліття – особливо беручи до уваги розвинутий 

світ, де туризм стає все більш важливим аспектом сучасних споживчих 

суспільств – це так зване поняття «споживання туристом подорожей» нині 

докорінно змінилося. Суть цієї зміни можна охарактеризувати наступними 

факторами: поглинання і поширення широкосмугових інтернет-з'єднань; зміна 

структури в галузі за рахунок фрагментації і продукції пакетування турів; 

збільшення важливості окремих основних компонентів в секторі - наприклад, 

авіакомпаній і готелів; перехід до зростаючої незалежності компонентів 

самостійного розташування мандрівників, так званого DIY (Do it yourself – 

«зроби сам») пакетування споживачами; збільшення числа коротких перерв в 

співвідношенні зі зниженням довгострокових відпусток; відкритість кордонів і 

подальше збільшення безпеки і контролю кордонів з метою боротьби з 

тероризмом, що призводить до скорочення здатності контролювати туристичну 

діяльність. 

Я. Йоман стверджує, що все частіше виникає бажання для отримання 

справжнього досвіду з туризму. Хоча природа, контекст і можливість 

«справжніх можливостей» залишаються оспорюваними, цікаво те, що вони є 

незалежними від «типу» подорожей – короткої перерви в місті, пакетного 

відпочинку або далекомагістральних незалежних поїздок. Туристи по всій 

видимості ставлять більший акцент на характері і якості досвіду і все частіше 
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прагнуть змішати коло інтересів і діяльності в кожній поїздці. Одним із 

прикладів є етичних або відповідальних подорожей, під час яких люди роблять 

активний вибір у відвіданні місця призначення для того, щоб здійснювати певні 

волонтерські роботи а також побачити країну і отримати краще розуміння або 

зв’язок із місцевою культурою [226, р. 1128–1138]. 

Хоча ці приклади можуть бути класифіковані як ніші аспектів індустрії 

туризму, навіть в контексті масових подорожей все більше і більше людей 

роблять вибір, який відображає або підключає до їх системи сім 'ї та / або друзів 

в незалежних подорожах і замовленні житла, різноманітність туристичних 

мотивів, які передбачають, що комбінації цілей можуть бути легко досягнуті в 

одній поїздці: бізнес і задоволення; свято і відвідування друзів і родичів; і 

збільшення поїздок на тему «робота» і свято, особливо на нерегульованих 

ринках праці – таких, як ЄС. Молоді люди з різних куточків ЄС вважають, що 

такі міста як Лондон, занадто дорогі, щоб відвідувати їх просто як «туристи», і 

тому, коли можна легко знайти робочі місця в такому місті, вони можуть 

залишитися довше і будуть мати більш глибокий досвід від міста. Таким чином, 

споживачі змінюють в своє відношення до подорожей і їхнього споживання 

місць, індустрія туризму змінює структуру і форму, орієнтуючи свої послуги 

для більш фрагментованого і сегментованого ринку. 

Класифікація та визначення самого поняття «турист» варіюється, в 

зв’язку з тим, що дедалі більше людей можна включити до такого списку 

відповідно до вищезгаданих критеріїв. Наприклад, Е. Коен, соціолог туризму, 

класифікує туристів на чотири типи, в залежності від ступеня, в якій вони 

прагнуть знайомств і новизни: дрифтер (особа, постійно переміщується з місця 

до місця, не маючи постійного місця проживання або роботи), мандрівник, 

самостійний масовий турист, і організований масовий турист [83, p. 164‒182]. 

Кожна з чотирьох туристичних ролей являє собою одну стереотипну форму 

туристичної поведінки і пов'язану з нею організаційну обстановку. Оскільки 

кожна роль пов'язана з туристичними групами різних розмірів і з різним 
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ступенем інтеграції з мешканцями приймачої спільноти, класифікація має 

наслідки для впливу на туризм. Цікавим є виділення так званого дрифтера, в 

якому Е. Коен вбачає тих, хто планує свої поїздки поодинці, уникають 

розвинених туристичних визначних пам’яток і живуть з членами приймаючого 

суспільства. Вони майже повністю занурені в культуру приймаючої країни, 

розділяючи її притулок, їжу і звички. Новизна є домінуючою, і фамільярність 

зникає [212, р. 28]. 

Проаналізувавши погляди соціологів на поняття «туризму» та «туриста», 

можна переконатися, що вони зовсім не збігаються з поглядами ЮНВТО на ці 

ж самі поняття. Відмінності є досить суттєвими і, зважаючи на те, що 

визначення ЮНВТО є офіційним і загальновизнаним усіма цивілізованими 

державами, воно береться до уваги при створенні як внутрішніх так і 

міжнародних норм, що регулюють цю сферу. Тому виходить, що вищеописані 

особи, які теж мають право називатися туристами або споживачами 

туристичних послуг, не будуть підпадати під захист закону.  

ЮНВТО в основному пов’язує визначення з політичними, комерційними і 

нормативними принципами і не включає концептуальних понять. На нашу думку, 

воно є занадто загальним і не включає багато моментів, які виникли у зв’язку з 

розвитком постіндустріального суспільства, і тому не може вважатися 

ефективним і дієвим для розвитку міжнародно-правового регулювання в цій 

галузі. В ньому взагалі не згадується аспект правового регулювання та 

забезпечення правового захисту суб’єктів туристичної діяльності, а є ефективним, 

на нашу думку, тільки для цілей статистики, розвитку економіки тощо.  

Регулювання туристичної діяльності в рамках ЮНВТО не впливає на 

формування ефективного законодавства в цій сфері, а лише створює 

сприятливу правову основу для розвитку туризму в економічному аспекті. Це 

пов’язано з юридичною силою відповідних норм. При цьому, варто відзначити  

вплив Світової організації торгівлі (СОТ) на розвиток загального туристичного 

регулювання. 
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У ході Уругвайського раунду, була сформована робоча група з 

туристичних послуг, а також був проведений ряд нарад. На прохання Робочої 

групи секретаріат СОТ поширив документ, який називається «Торгівля 

туристичними послугами» від 4 липня 1990 р., в якому зазначено, що торгівля 

туристичними послугами має місце тоді, коли люди, що проживають в одній 

країні подорожують в іншу країну для придбання товарів і послуг, і коли 

постачальник туристичних, що базується в одній країні, продає свої послуги в 

іншій країні або жителям іншої країни [219]. В цьому визначенні можна чітко 

прослідкувати, що тут акцентується увага на тому, що туризм є в основному 

явищем, що виходить за межі кордонів країни прямо вказуючі на його 

транскордонний характер. Необхідність в міжнародно-правовому регулюванні 

таких відносин є очевидною.  

Головне місце слід виділити для Генеральної угоди з торгівлі 

послугами (ГАТС). Туризм і пов'язані з ним туристичні послуги складають клас 

9 Списку галузевої класифікації (W/120) [223]. Три з чотирьох підкласів, 9 (А), 

9 (В) і 9 (С), відповідають описам класифікації основних продуктів ООН 

(КОП), на якому базується W/120. 9 (A) Готелі та ресторани (включаючи 

обслуговування весіль та бенкетів) (КОП 641-642); 9 (B) туристичні агентства 

та послуги туроператора (КОП 7471); і 9 (C) екскурсійні послуги (КОП 7472). 

Четвертий клас, 9 (D) Інше, не має відповідного посилання КОП. 

В умовній КОП, підпункт класифікації готелів і ресторанів (в тому числі 

обслуговування весіль та бенкетів) додатково розбивається на три підкласи: 

готель та інші послуги з поселення; послуги із забезпечення харчування; 

обслуговування напоями для споживання на місці, з розвагами і без. Клас 

туристичні агентства і послуги туроператора охоплює послуги по інформації 

про подорожі, поради, консультації, планування по турах та організацію турів, 

розміщення пасажирів і транспортування багажу, страхування квитків, що 

пропонуються за винагороду або на договірній основі. Екскурсійні послуги 

включають послуги, що надаються установами та гідами, що працюють як 
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приватні особи, але не включає в себе послуги мисливських гідів, що працюють 

як приватні особи або особистих ескорт-послуг [163, p. 73]. 

Як зазначає СОТ, визначення туристичних послуг в W/120 залишає 

осторонь багато заходів обслуговування, які розглядаються в якості невід 'ємної 

частини туристичного сектору. Наприклад, комп’ютерні системи бронювання, 

інформація про туризм і подорожі в інтернеті та бронювання послуг, глобальні 

системи бронювання, будівництво готелів, оренда автомобілів, інші 

транспортні послуги для туристичних напрямків, а також для відпочинку і 

розваг, спортивні і культурні послуги, якими користуються в туристичних 

напрямках є важливими для діяльності пов’язаної з туризмом [163, p. 73]. 

Порівнюючи з іншими міжнародними нормами, які регулюють діяльність 

з надання туристичних послуг, визначення туристичної послуги в рамках СОТ 

має найбільш ефективний варіант для створення уніфікованих норм в цій сфері. 

Сучасне інформаційне суспільство потребує нове визначення, яке буде 

включати в себе резервування туристичних послуг, повітряні та інші 

транспортні послуги та інші пов’язані з туризмом фінансові послуги. Це також 

підтримується великими організаціями приватного сектора, такими як 

Всесвітня рада з подорожей та туризму (WTTC).  

Консолідоване визначення поняття туристичного сектора виникло з 

Міжнародної конференції по оцінці економічного впливу туризму, яка була 

проведена в Ніцці, в червні 1999 року. Це визначення знаходить своє 

відображення у новій Класифікації Туристичного Продукту і в Міжнародній 

Стандартній Класифікації Видів Туристичної Діяльності. До того ж, ЮНВТО, 

Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) і Євростат 

спільно розробили і затвердили загальну концептуальну основу для 

Допоміжного Рахунку Туризму (TSA). Ця методологія роз’яснює, що є 

визначенням туризму та роль яку він відіграє в економіці [221]. ЮНВТО також 

виступає за розробку програми по туризму, щоб мати справу з «конкретним і 

гетерогенним характером туризму як кластера» [224]. 
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Розуміючи вагомий внесок в уніфікацію правового регулювання 

туристичної діяльності Європейського Союзу, та його вплив на законодавства 

країн, які бажають інтегруватися до нього, в тому числі і Україну, варто 

дослідити і визначення головних категорій туризму в Європейському acquis
1
. 

ЄС вперше згадав поняття туризму в договорах в 1992 р. у ст. 3 Договору про 

Європейський Союз (ДФЄС), де йшлося про те, що має бути введена 

можливість для ЄС вжити «заходів у галузі енергетики, цивільного захисту та 

туризму». Для будь-яких дій у сфері туризму потрібна одностайність у Раді. У 

Декларації, що додавалася до договору, наголошувалося на намірі обговорити 

питання про включення розділу туризму до договору ЄС в майбутньому [148]. 

На основі різних міжнародних керівних принципів зі статистики та 

визначень туризму, Євростат (Статистичне бюро ЄС) опублікував власну 

інструкцію для статистики туризму, в якому він визначає туризм як «діяльність 

відвідувачів, що здійснюють поїздки до головного місця призначення за межі 

свого звичного середовища, менше як на рік, для будь-якої основної мети, 

включаючи бізнес, відпочинок або інші особисті цілі, окрім працевлаштування 

особою-резидентом у відвідуваному місці [130]. Також цей документ наводить 

визначення «мандрівник» та «відвідувач». Мандрівник – це той, хто 

переміщується між різними географічними пунктами, для будь-якої мети і 

будь-якої тривалості. Відвідувач – це той, хто здійснює поїздку до основного 

місця призначення за межі його / її звичайного середовища менш ніж на рік для 

будь-якої основної мети (бізнесу, відпочинку або інших особистих цілях), окрім 

працевлаштування особою-резидентом у відвідуваному місці. Поїздки, що 

здійснюються відвідувачами, слід кваліфікувати як туристичні поїздки [130]. 

На відміну від визначення ЮНВТО, у визначені Євростату виділяється 

поняття «мандрівник», особа яка переміщається між географічними пунктами 

                                                             
1 Acquis communautaire (acquis), що означає «доробок спільноти» ‒ правова система ЄС, яка включає акти 

законодавства ЄС (але не обмежується ними), прийняті в рамках Європейського співтовариства, Спільної 

зовнішньої політики та політики безпеки і Співпраці у сфері юстиції та внутрішніх справ [150]. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%A1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%8F_%D1%82%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%8F_%D1%82%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B4%D1%8F_%D1%82%D0%B0_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D1%83
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для будь-якої мети і тривалості. Це і є та важлива категорія людей, яка не 

вважається в міжнародному праві суб’єктами туристичних відносин, а отже, не 

підпадає під його регулювання. Відповідно, регулювання дяльності з надання 

туристичних послуг у рамках ЄС має набагато вищу ефективність. 

Проаналізувавши понятійно-категоріальний апарат в міжнародно-

правовому регулюванні діяльності з надання туристичних послуг, можна 

зробити висновок, що існуюче міжнародне право не дає повноцінного 

визначення поняття туризму та туристичної послуги. Вивчивши всі 

пропоновані визначення поняття туризму як ученими, так і законодавцями на 

міжнародному рівні, можна сказати, що більшість з них не розглядають туризм 

з точки зору основоположних прав людини, а саме: права на свободу 

пересування, права на відпочинок, права на свободу світогляду, права на 

судовий захист та ін., що безпосередньо стосуються діяльності з надання 

туристичних послуг. Усі вони розглядають поняття туризму як загальну 

категорію, необхідну швидше для статистичних даних.  

Туризм стосується кожного. Розуміння цього викликає необхідність у 

категоріальній ідентифікації всіх аспектів, що виникають під час здійснення 

туристичної діяльності. Процес інтеграції національних туристських 

законодавств може бути якісним і ефективним тільки при використанні 

однозначних понять у сфері туризму, які забезпечують гармонізацію 

національних і міжнародних документів, що створюють основу для розвитку 

всеосяжного законодавства. У першу чергу, це стосується основоположного 

поняття «туризм», «туристична послуга» та «турист». Незважаючи на всі 

пройдені етапи формування законодавства, поняття «туризм» так і не знайшло 

поки що усталеного тлумачення в міжнародних нормативно-правових 

документах. 
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1.2. Характеристика основих видів міжнародно-правового 

регулювання туристичних послуг 

 

Протягом усіх етапів формування норм, що регулюють туристичну 

діяльність, їх розвитку та реалізації, кожен бачить суперечливі потреби, які 

вимагають ефективних дій і оцінки. Регулятивна політика туризму створює 

напрям на дію, яка підходить. На етапі створення тих чи інших норм завжди 

беруться до уваги поточні питання. Це особливо актуально для країн, що 

розвиваються, та інших регіонів світу для вирішення економічних, соціально-

культурних і екологічних питань, а саме: забруднення повітря і води, 

скупченість, деградація і виснаження ресурсів туризму. Тому законодавцям, 

аналізуючи наявні результати регулювання туристичної діяльності, необхідно 

знайти негативні наслідки такого регулювання, щоб у майбутньому створити 

більш ефективне правове середовище. Регулювання туристичної діяльності 

повинне розвивати та генерувати нові вимоги в таких галузях: комерційна 

діяльність, телекомунікації, землекористування та ін. Утворення єдиної 

регуляторної політики туризму, що буде включати всі середовища туризму – 

природні і фізичні, людські і техногенні – було б найбільшим внеском у туризм, 

який можна було б зробити. 

Не завжди, але часто туризм розглядається як взаємозамінний по всьому 

спектру економічних, соціально-культурних і екологічних аспектів розвитку. 

Туризм ХХІ ст. є основним засобом виконання прагнення людей до більш 

високої якості життя. Незважаючи на те, на якому рівні це відбувається (на 

місцевому, державному, обласному, регіональному, національному або 

міжнародному рівнях), основні принципи залишаються незмінними. 

Міжнародний туризм зазнав кардинальних змін, і тепер існує нагальна 

потреба усунення бар’єрів, що перешкоджають відновленню й розширенню 

туристичної діяльності в країнах, що розвиваються. Крім того, необхідна 

гарантія того, що жодних нових дискримінаційних практик не буде. Що 
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стосується туристичної діяльності, зараз світова спільнота найактивніше 

співпрацює у напрямку створення єдиних регуляторних рамок в економічному 

напрямку, тобто забезпечення сприятливого середовища в торгівлі послугами. 

Це стосується також необхідності лібералізації сектора туристичних послуг, що 

сприятиме розширенню участі країн, які розвиваються, на основі узгоджених 

конкретних зобов’язань, що допоможуть зміцнити їх потенціал національних 

секторів послуг, дозволить їм стати конкурентоспроможними за рахунок 

доступу до технологій, поліпшить їх доступ до каналів розповсюдження та 

інформаційних мереж на прозорій основі і надасть їм доступ до ринку для їх 

експортного потенціалу [10, с. 271].  

Як стверджує ЮНКТАД, міжнародна торгівля туристичними послугами 

створює додаткові робочі місця, генерує додану вартість і податкові 

надходження, а також залучає інвестиції та іноземну валюту, оскільки саме цей 

сектор є сильним мультиплікатором, що створює супутні ефекти. Динамізм 

туризму продовжить випереджальне економічне зростання в майбутньому, що 

зумовлено глобалізацією, економічним зростанням у країнах, що розвиваються, 

і в країнах з перехідною економікою. Традиційно торгівля туристичними 

послугами була зосереджена в розвинутих країнах, але частка країн, що 

розвиваються в загальному обсязі світового туризму повільно піднялася майже 

до однієї третини від загального числа [199]. 

Найавторитетніше місце у галузі уніфікації правових рамок щодо 

лібералізації торгівлі послугами посідає Генеральна угода про торгівлю 

послугами (ГАТС), що є однією з найбільш важливих угод Світової організації 

торгівлі. Угода, яка набула чинності в січні 1995 року, є першим і єдиним 

набором багатосторонніх правил, що охоплюють міжнародну торгівлю 

послугами. Вона узгоджувалася самими урядами, і встановлювала рамки, 

відповідно до яких фірми і приватні особи можуть працювати. ГАТС 

складається з двох частин: рамкової угоди, що містить загальні норми і 

правила, та національні «графіки», які перераховують конкретні зобов’язання 
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окремих країн щодо забезпечення доступу до своїх внутрішніх ринків 

іноземними постачальниками. Кожен член СОТ перераховує у своєму 

національному графіку ті послуги, для яких він гарантує доступ для іноземних 

постачальників. ГАТС охоплює всі міжнародно-торговельні послуги з двома 

винятками: послуги, що надаються населенню в здійсненні державної влади, а 

також у секторі повітряного транспорту, транспорту і всіх послуг, 

безпосередньо пов’язаних зі здійсненням транспортних перевезень. ГАТС 

також визначає чотири способи, в яких послуга може бути продана, відомі як 

«способи поставки»:  

‒ транскордонна поставка (1-ий спосіб) – охоплює послуги, які 

перетікають з однієї митної території в іншу. Типовим прикладом можуть бути 

послуги, що передаються через телекомунікації або пошту; 

‒ споживання за кордоном (2-ий спосіб) належить до ситуацій, коли 

споживач послуги переміщається в іншу митну територію, щоб отримати 

послугу, яка переважно стосується туристичного сектору; 

‒ комерційна присутність (3-ій спосіб) означає, що постачальник послуг 

засновує діяльність на іншії митні території для надання послуг, як, наприклад, 

заснування готельних мереж;  

‒ присутність фізичних осіб (4-ий спосіб) означає присутність осіб на 

іноземній території для того, щоб постачати послуги (наприклад, незалежні 

самозайняті туроператори) [222]. 

Зобов’язання по туризму були зроблені більш ніж 125 членами СОТ, 

більш ніж у будь-якому іншому секторі послуг. Слід зазначити, що у сфері 

туризму Генеральна угода про торгівлю послугами складається з чотирьох 

основних напрямків щодо лібералізації для постачальників послуг: готельних і 

ресторанних, туристичних агентств і туроператорів, послуг туристичного гіда 

та ін. [222]. Крім того, країни можуть також створювати горизонтальні 

зобов’язання в тих галузях, які впливають на доступ до ринку для місцевих і 

міжнародних постачальників послуг. 
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Багато що виходить з диференційованого впливу різних видів туризму. У 

широкому сенсі ми можемо виділяти круїзні подорожі, еко- і масовий туризм. 

Основна форма – це масовий туризм (у пошуках сонця, моря і пляжу). Це стало 

можливим для людей у багатьох країнах через зростання рейсів на далекі 

відстані. Проте інші форми туризму також розвиваються. Наприклад, кількість 

круїзних подорожей зросла в декількох країнах за останній час. Після подій 

9/11 громадяни США стали частіше обирати відпустки в локальній місцевості. 

Також у деяких країнах активно розвивається екотуризм й оздоровчий туризм. 

Інші країни полюють на покупців та бізнес-відвідувачів [64]. 

Для ефективного розвитку туризму та усунення бар’єрів у торгівлі 

послугами лібералізація туристичних послуг допоможе всім країнам отримати 

для себе найбільші економічні вигоди. Існують різні ступені лібералізації 

торгівлі. Можна лібералізувати готельний сектор шляхом лімітування розміру, 

наприклад, 50 номерів, щоб захистити невеликі готелі. Інший спосіб полягає в 

тому, щоб занести у класифікатор обмеження доступу на ринок, як, наприклад, 

у Сент-Кітс: обмеження розбудови готелю понад 50 номерів. Або, як в Гренаді: 

відповідно до регулювання, що стосуються іноземного землеволодіння, для них 

існують інші правила валютного контролю та обмеження на будівництво 

готелів в понад 100 номерів [64]. Країни завжди можуть скасувати зобов’язання 

по ГАТС, якщо країна хоче повернутися назад і змінити свої зобов’язання по 

ГАТСу, вона може слідувати процедурам, описаним в ст. XXI ГАТС [222]. 

Такий ліберальний підхід дозволяє країнам впевненіше брати на себе відповідні 

зобов’язання. 

Світова спільнота активно обговорює встановлення відповідних 

міжнародно-правових рамок для усунення бар’єрів у торгівлі туристичними 

послугами, для просування туризму, його розвитку для надання якісних 

туристичних послуг. Розуміючи транскордонний характер туристичних послуг, 

ефективне міжнародно-правове регулювання цього сектору економіки створить 

вигідне туристичне середовище як для споживачів, так і для постачальників 
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туристичних послуг. Якісна туристична послуга включає багато аспектів, які 

залежать саме від ефективного міжнародно-правового співробітництва в цій 

сфері. Розвинені країни протягом багатьох років співпрацюють у створенні 

уніфікованих норм, що нині дозволяє країнам, які розвиваються, використати їх 

для імплементації у свої законодавтва [10, с. 272].  

Звичайно, захист національної економіки є важливим для країн, що 

розвиваються, але все ж таки доступ до туристичного ринку іноземних 

інвесторів шляхом лібералізації торгівлі в туристичній сфері допоможе 

розвинути інфраструктуру, допоможе збільшити робочі місця та прибутки в 

національну економіку. Лібералізація торгівлі туристичними послугами є 

невід’ємною частиною в процесі створення міжнародного права, необхідного в 

сучасному суспільстві для покращення захисту прав споживачів та 

постачальників туристичних послуг. 

До юридичних аспектів, які будуть розвивати міжнародний туризм, 

можна віднести міжнародно-правое співробітництво в галузі повітряного 

сполучення. Прибуток від туризму залежить від доступу до повітря, який 

залежить від політики доступу до повітря (а також інших стратегій у галузі 

транспорту). Багато країн, що розвиваються, підтримують національних 

авіаперевізників і захищають їх від конкуренції з іншими авіакомпаніями. 

Проте все більше країн почали лібералізувати й підписувати угоди «Про 

відкрите небо». Двосторонні угоди про відкрите небо дозволяють надавати 

послуги в повітрі всім авіакомпаніям між сторонами та за межами двох країн, у 

тому числі, доступ до всіх маршрутів, необмежену потужність авіаносіїв, 

тарифні права (в тому числі права і свободи п’ятого покоління, до яких 

належить право забирати пасажирів у третіх країнах, що мають пунтк 

призначення в одній із двох зацікавлених країн) і ліберальний підхід до 

ціноутворення.  

Політика відкритого неба успішно використовується в ЄС, Австралії, 

Новій Зеландії, ОАЕ, Гонконзі, Куала-Лумпурі і Сінгапурі. Дубай є господарем 
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аеропорту, який надзвичайно стрімко розвивається, а також однієї з 

найперспективніших нині авіакомпаній Emirates, запущеної в 1985 р. із 

прибутками щороку, і яка літає в 70 напрямках по всьому світу. Дубайський 

аеропорт може розмістити близько 100 авіакомпаній, що забезпечують 145 

напрямків. Дубай та авіакомпанії допомогли один одному розвинутися й 

залучити туристів. Багатосторонні угоди були укладені також між членами 

Карибського співтовариства (КАРІКОМ) та Асоціації карибських держав 

(АКД). У Південній Африці лібералізація внутрішніх повітряних маршрутів на 

початку 1990-х і часткова лібералізація міжнародних повітряних маршрутів на 

початку 2000-х років зумовила різке падіння вартості авіаквитків, а також 

відповідне збільшення обсягу пасажирських перевезень [64]. 

Не менш важливою для розвитку туризму є політика регулювання 

конкуренстності. Індустрія туризму розвивається та зростає, що призводить до 

можливих зловживань туроператорів своєю монопольної владою, а це, у свою 

чергу, може знизити компенсацію, яка виплачується місцевим готелям. 

Прикладом занепокоєння з цього питання є пропозиція Домініканської 

Республіки щодо нового туристичного додатку до ГАТС, який включає в себе 

три положення: необхідність багатосторонніх конкурентних гарантій по 

боротьбі з антиконкурентною практикою в міжнародному секторі туризму; 

необхідність сприяння сталому розвитку туризму в ГАТС; а також необхідність 

розширення визначення туризму в рамках угоди ГАТС. Таким чином, ця 

можливість полягає у включенні положення про конкурентну політику (в ГАТС 

або угоду про економічне партнерство EPA) так, щоб учасники з країн 

Карибського басейну могли звернутися до суду у випадку неконкурентної 

політики великих турооператорів з розвинених країн [220]. 

Відсутність відповідного регулювання та проблеми, які з цього 

виникають, є очевидними, що підтверджує необхідсть створення єдиного 

регулювання для всіх держав у питаннях конкуренції на туристичному ринку, 
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адже від такого регулювання залежатиме вигода від туризму як для розвинених 

країн, так і для країн, що розвиваються. 

Важливими в галузі туризму є також заходи щодо міжнародно-правової 

уніфікації стандартів здоров’я та безпеки і гігієни харчових продуктів 

(туроператори з розвинених країн мають такі вимоги); уніфікація норм щодо 

захисту прав споживачів та екологічного регулювання. У міжнародно-

правовому регулюванні цих питань варто виділити Керівні принципи ООН для 

захисту інтересів споживачів, що були прийняті Генеральною Асамблеєю ООН 

у своїй резолюції 39/248 від 9 квітня 1985 р. Принципи виділяють сім галузей, у 

яких уряди повинні посилити свою споживчу політику відповідно до їх 

економічних і соціальних умов. Ці сфери стосуються фізичної безпеки, 

заохочення та захисту економічних інтересів споживачів, безпеки і стандартів 

якості споживчих товарів і послуг, розподілу основних споживчих товарів і 

послуг, підвищення ефективності процедур розгляду скарг споживачів, 

навчання та інформування споживачів, а також заходів, що стосуються 

конкретних сфер, зокрема, їжа, вода і фармацевтичні препарати [10, с. 272]. 

Керівні принципи ООН були розширені в 1999 р. та переглянуті в 2015 р. для 

того, щоб додати поняття сталого споживання як нового принципу споживчої 

політики [194]. Розуміючи транскордонний характер туристичної послуги, 

уніфікація правового регулювання вищеперелічених у Принципах питань 

надасть можливість споживачам туристичних послуг захищати порушені права 

недобросовісними постачальниками, які користуються відсутністю єдиного 

регулювання і часто – механізму притягнення до відповідальності за 

порушення. 

Завдяки відносно новій стійкості у праві третього покоління 

простежуться акцент на поліпшенні людської економічної та екологічної 

системи у світі. Включення цього пункту стійкості свідчить про те, що існує 

посилена увага до розширення прав і можливостей споживача. Споживач має 

не тільки право на захист, а й бере на себе певні обов’язки для свого добробуту, 
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серед яких: сприяння чистоті й здоров’ю навколишнього середовища. Керівні 

принципи були спрямовані передусім на країни, які розвиваються, щоб 

встановити структуру основних завдань, завдяки яким вони могли б поліпшити 

їхнє споживче законодавство. Міжнародний консенсус у прийнятті Керівних 

Принципів щодо захисту прав споживачів можна розглядати як загальне 

визнання їх як «універсальних» прав, які є додатковою підтримкою у напрямі 

приєднання прав споживачів до прав людини [10, с. 273]. 

На міжнародному рівні масштаб споживчого права не розуміється як 

загальнообов’язковий інструмент, а як крок на шляху до створення 

обов’язкових норм у міжнародному праві. Модифікація Керівних принципів 

ООН створила новий акцент у сталому споживанні. Одноголосне прийняття 

керівних принципів ООН щодо захисту прав споживачів вказує на загальне 

визнання захисту інтересів споживачів у якості важливого міжнародного 

принципу та може стати початком процесу трансформації прав споживачів у 

галузі прав людини. 

У результаті прийняття Керівних ринципів ООН щодо захисту прав 

споживачів деякі країни прийнял закони і підняли споживче регулювання на 

конституційний рівень. Але дослідження, проведене Міжнародною асоціацією 

споживачів (МАС), показує, що більшість її держав-членів визнали чинне 

законодавство у халузі захисту прав споживачів як неефективне у вирішенні 

ключових причин заподіяння шкоди споживачам. Це, звичайно, може бути 

стимулом для нового законодавства, але 25 % учасників МАС, посилаючись на 

випадки, коли захист споживачів існує на папері, а не на практиці, 

стверджували, що це не може бути панацеєю [91]. Керівні принципи ООН стали 

важливим прикладом для країн, які хотіли включити захист прав споживачів до 

своїх конституцій як основних прав. Таким чином, хоча міжнародний захист 

прав споживачів належить до м’якого права, але вони мають шанс перерости в 

загальнобов’язкові права людини.  
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Підставою для прийняття керівних принципів була доповідь 

Генерального Секретаря, в якій зазначалося: «Споживачі часто стикаються з 

диспропорцією в економічному плані, рівні освіти, а також переговорних 

можливостях (...) споживачі повинні мати право доступу до безпечних 

продуктів, а також важливим є заохочення справедливого, рівного та сталого 

економічного і соціального розвитку» [108]. 

Багато вчених стверджують, що споживач повинен бути захищений на 

рівні основних прав у сучасних правових системах. Вони виступають за пряме 

посилання у галузі прав людини, стверджуючи, що це єдиний спосіб 

гарантувати неможливість зміни звичайним законодавством і судовою 

практикою цих цінностей. Причина полягає в тому, що конституційні права 

важко змінити, і вони залишаються недоторканими навіть після зміни 

уряду [138, p. 195].  

На думку інших, основні права є незалежними і рівними. Ліберальні 

цивільні і політичні права також потребують реальних заходів від держав-

членів і можуть підривати авторитет та важливість соціальних прав, якщо 

останні не нададуть їм рівень, який є у прав людини [181, р. 73‒94]. Є навіть ті, 

хто вважає, що соціальні права є важливішими, ніж цивільні й політичні 

права [107, р. 17]. С. Дойч вказує на важливість основних прав споживачів і 

показує, що ці права все більше привертають міжнародну та національну увагу 

до розгляду їх у якості прав людини. Для нього основні права споживачів 

мають вирішальне значення, оскільки в іншому випадку вони будуть скасовані, 

зокрема в разі, якщо виникне конфлікт з іншими конституційними правами [95, 

р. 540‒541]. Не можна не погодитися з цими твердженнями, адже, беручи до 

уваги еволюцію прав людини, захист споживачів розглядається як початок 

нового розширення міжнародного права в галузі прав людини. Права 

споживачів з’явилися після появи другого покоління прав людини, як реакція 

на постмодернізм у всьому світі та наукову еволюцію. Тому вразливим групам 
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необхідний захист не тільки по відношенню до держави, а й між окремими 

особами, у формі «прав народу» або «прав солідарності». 

Важливо не забувати і про такий феномен у міжнародному регулюванні 

туристичних послуг, як право на вільне пересування туристів. Вирішальна 

частина законодавства в цій галузі стосується міжнародних паспортів. У 1980 р. 

Міжнародна організація цивільної авіації запустила глобальну ініціативу щодо 

стандартизації паспортів. Стандартизований паспорт вважається одним із 

головних нововведень, який змінив цю галузь. Сьогодні окремі країни можуть 

більш легко застосовувати на практиці двосторонні візові правила, що 

прокладають шлях для туризму, який буде розвиватися в сучасному вигляді як 

організована, прозора, юридично визнана (наприклад, з точки зору 

страхування) і безпечна діяльність [10, с. 273].  

На жаль, у сучасному світі існує багато перешкод, викликані такими 

візовими правилами для туристів в різних країнах. Три чверті населення земної 

кулі, відповідно до даних Всесвітньої туристичної організації, потребує візу для 

візиту в Європу. У глобальному порівнянні організація описує європейські 

візові режими як такі, що мають «найбільш обмежувальний характер» [207]. За 

оцінками Європейської туристичної комісії, 44% мандрівників із далеких 

відстаней, які насправді прибули до Європи в 2014 р., потрібна була віза, щоб 

зробити це. Візи також необхідні для поїздок із ближчих країн [128]. 

ЮНВТО та Світова рада з туризму та подорожей (WTTC) у 2012 р. 

опублікували спільний звіт про вплив спрощення візового режиму на створення 

нових робочих місць в економіці G20 [213]. Глави обох організацій висловили 

впевненість у тому, що «спрощення візового режиму є центральним у 

стимулюванні економічного зростання і створенні нових робочих місць за 

рахунок туризму» [10, с. 273]. 

Так, Європейська комісія подорожей закликає всі європейські країни 

активно впроваджувати лібералізацію візового режиму для туристів і 

мандрівників по бізнесу, що сприятиме розвитку економіки країни, зберігаючи 
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існуючі візові свободи і не збільшуючи бар’єри для потенційних туристів. 

Комісія наголошує на підтриманні прийняття поліпшень «кращої практики», 

щоб полегшити адміністративне навантаження для туристів, зокрема, 

впровадження спрощених процесів, зниження реєстраційних зборів, а також 

подовження терміну дії візи. «Краща практика» включає в себе пропозицію 

більш легкого доступу до існуючих віз, у тому числі більш низьких ставок на 

збори та спрощення документів і процесів аплікування. Більш ефективне 

використання вже наявної інформації, у тому числі, ширший обмін 

інформацією між різними зацікавленими сторонами, наприклад, між 

авіакомпаніями та органами видачі віз, а також пропонування більш простих 

процедур отримання візи для тих, хто успішно аплікувавна на отримання візи в 

минулому для цієї країни та збільшення термінів дії існуючих віз [128].  

Таким чином, активна співпраця міжнародного суспільства з питань 

лібералізації візових політик, створення єдиних стандартів безпеки в майбутньому 

дозволить усім мандрівникам ефективно використовувати своє право на 

відпочинок [10, с. 273]. Європейська Комісія з питань туризму не є самостійною у 

визначенні важливості лібералізації візового режиму для міжнародного зростання 

туризму. Всесвітня туристська організація ООН, Світова рада з подорожей та 

туризму та Європейська комісія відзначили переваги від лібералізації візового 

режиму, які будуть надавати вигоду для туризму. 

Міжнародно-правова уніфікація регулювання діяльності з надання 

туристичних послуг повинна включати в себе не тільки створення 

привілейованих нормативно-правових рамок для постачальників послуг для 

збільшення економічної вигоди, а й для їх споживачів, захищаючи їхнє право 

на відпочинок. Важливим завжди буде залишатися питання поваги до 

основоположних прав людини, які повинні включати в себе і права споживачів. 

Можливо, завдяки обізнаності клієнтів, інвесторів або критиків з медіабізнесу 

все частіше виникає питанням про те, як постачальники можуть поважати права 

людини при здійсненні їх підприємницької діяльності [10, с. 273‒274].  
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Питання прав людини не є значущими тільки на міжнародній політичній 

арені і для інформування громадськості, а й набуває все більшого значення в 

управлінні корпоративного бізнесу. У червні 2011 р. Рада з прав людини ООН 

одноголосно схвалила Керівні принципи з питань бізнесу та прав людини. Вони 

забезпечують узгоджену на міжнародному рівні довідкову базу для економіки, 

правосуддя, політики і громадянського суспільства, що визначають корпоративну 

відповідальність за дотримання прав людини там, де б тільки підприємства могли 

працювати у світі [195]. Тобто, дотримання прав людини не є пасивною 

відповідальністю. Вона повинна систематично інтегруватися в усі корпоративні 

процеси, у тому числі, в управління бізнесом. Це стосується і сфери туризму. 

Тому всі постачальники туристичних послуг зобов’язані вести свою діяльність 

так, щоб не порушувати основоположні права людини [10, с. 274]. 

Туроператор стикається з правами людини постійно. Критичні питання 

прав людини виникають у повсякденній діяльності, у спілкуванні з клієнтами, а 

також у ділових відносинах. Метою будь-якого туроператора повинна бути 

повага до прав людини і сприяння їх реалізації в рамках їх індивідуальних 

можливостей. Тому важливо, що туристичний бізнес знайомий зі зв’язком 

власної економічної діяльності і ланцюгом, що пов’язує її з різними аспектами 

прав людини. 

Проаналізувавши вищевикладене, можна підтвердити, що міжнародна 

спільнота вже давно відзначила роль туризму в розвитку економічного, 

культурного, соціального співіснування. Саме туризм розвиває міжнародне 

взаєморозуміння, мир, процвітання, загальну повагу до їхніх прав, дотримання 

прав людини та основних свобод для всіх, незалежно від раси, статі, мови або 

релігії. Для цього країни на всіх континентах намагаються створити  

міжнародно-правові рамки для себе, так звану єдину систему норм та 

принципів, які допоможуть регулювати діяльність з надання туристичних 

послуг. Туристичні послуги є особливим видом послуг, оскільки мають 

транскордонний характер, тому таке міжнародно-правове регулювання є 
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необхідним для утворення сприятливого середовища як для постачальників, так 

і для споживачів таких послуг. Процес створення уніфікованих норм та 

принципів у туристичному секторі перебуває на початковому етапі, а тому 

необхідна інтенсивна співпраця між країнами в процесі уніфікації правових 

норм в галузі туризму [10, с. 274]. Різноманітні напрями правового 

регулювання повинні об’єднатися в єдину уніфіковану базу, яка стане 

загальнообов’язковою основою для всіх сторін туристичних відносин. 

 

Висновки до РОЗДІЛУ 1 

 

Отже, можна зробити висновок, що туризм – це комплексне явище, яке 

включає в себе багато різних видів правовідносин та, в більшості випадків, має 

транскордонний характер. З точки зору правового регулювання, це явище є 

новим, і увага до нього виникла досить недавно, з чого і випливає недостатній 

рівень правового захисту суб’єктів цих правовідносин на національному та на 

міжнародному рівнях. Поняття туризму та правовідносини, які з нього 

випливають, мають змінний характер, оскільки на нього завжди впливають 

багато факторів. На сьогодні серед науковців існує численна кількість дефініцій 

понять «туризм» та «турист». Усі вони відрізняються, в залежності від того, на 

що вони спрямовані. Зважаючи на те, що майже всі держави світу оцінили 

вагомий внесок туризму у розвиток економіки, цілком виправданою є активна 

співпраця держав у розвитку сприятливого середовища для нього.  

Міжнародні багатосторонні та двосторонні угоди про співпрацю, 

нормативні акти міжнародних урядових та неурядових організацій, законодавчі 

акти більшості держав не містять єдиного та спільного визначення понять 

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

регулюванні таких відносин, зважаючи на траскордонний характер туризму, 

який вимагає існування єдиного уніфікованого визначення для створення 

якісного регулювання. Зазвичай, у них міститься прив’язка до часу та цілей 
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подорожі, що значно звужує сферу регулювання. Суб’єктами сучасних 

туристичних правовідносин мають вважатися всі, хто користуються 

туристичними послугами, а не тільки особи, які подорожують з метою 

задоволення культурних потреб, що дозволяє значно розширити коло осіб, які 

будуть підпадати під відповідне регулювання. Ідеться про бізнес-мандрівників, 

волонтерів, студентів по короткочасних навчальних програмах, туристів для 

медичних потреб та ін. 

Діяльність із надання туристичних послуг не містить єдиного 

комплексного регулювання в міжнародному праві, а підпадає під регулювання 

багатьох пов’язнаних із нею сфер. Туризм включає в себе різноманітний спектр 

економічних, соціально-культурних та екологічних аспектів розвитку. У 

сучасних міжнародних правовідносинах всі держави намагаються активно 

співпрацювати для створення єдиних правил, щоб створити сприятливе 

середовище для торгівлі туристичними послугами, захисту прав споживачів, 

розвитку транспортної інфраструктури та підвищення мобільності мандрівників 

шляхом лібералізації візових політик, які є невід’ємною частиною діяльності з 

надання туристичних послуг. 

Невід’ємною частиною уніфікації норм правовго регулювання діяльності 

з надання туристичних послуг є створення єдиних міжнародних стандартів 

щодо захисту прав споживачів. Нині існують лише м’які норми в рамках ООН. 

Для міжнародної спільноти першочергове значення мають процеси створення 

загальнообов’язкових міжнародних правил щодо захисту прав споживачів і 

віднесення їх до прав людини для того, щоб їх захист гарантувався  

імперативними нормами міжнародного права та забезпечувався міжнародними 

судовими установами (наприклад ЄСПЛ). 
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РОЗДІЛ 2 

УНІФІКАЦІЯ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

ДІЯЛЬНОСТІ З НАДАННЯ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ 

 

2.1. Уніфікація правового регулювання діяльності з надання 

туристичних послуг у рамках універсальних міжнародних договорів, що 

стосуються сфери туризму 

 

Розуміючи вагомий внесок туристичної індустрії в розвиток держави, а 

також необхідність сталого розвитку туризму, світова спільнота вже давно 

почала робити перші кроки до уніфікації правового регулювання таких 

відносин, щоб розвивати цю індустрію та отримувати якогомога більшу вигоду 

від неї. Варто згадати акт Наради з безпеки і співробітництва в Європі від 

1975 р., який підписали тридцять п’ять країн, у тому числі США, Канада та всі 

європейські країни (за винятком Албанії та Андорри), у спробі поліпшити 

відносини між комуністичним блоком і Заходом (це був час, коли існувала 

«холодна війна» між Сполученими Штатами і Радянським Союзом, які були на 

протилежних сторонах ідеологічного політичного спектру). Домовленості в 

рамках Заключного акту НБСЄ не мали юридично зобов’язуючий статус, 

оскільки не мали статусу договору, проте вони слугували моральним ореолом 

дотримання зобов’язань щодо рішень, прийнятих на конференції. У них 

розглядалося також і положення про туризм у розділі прав людини цього 

документа. Сектор із туризму визнав, що більш вільний туризм має важливе 

значення для розвитку співробітництва між країнами. 

Що стосується конкретно туризму, то сторони, які підписали угоду, серед 

інших пунктів включили: а) свої наміри «заохочувати розвиток туризму як на 

індивідуальній так і на груповій основі»; б) бажаність проведення «детальних 

досліджень із туризму»; в) домовленість про «прагнення, де це можливо, 

гарантувати, що розвиток туризму не травмує художньої, історичної та 
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культурної спадщини у своїх країнах»; г) свій намір «сприяти розширенню 

здійснення їх громадянами поїздок з особистих або професійних причин»; 

д) домовленість про « прагнення поступового зниження, де це необхідно, зборів 

за візи та офіційні проїзні документи»; е) домовленість про «збільшення на 

основі відповідних угод або домовленостей співпраці в розвитку туризму, 

зокрема, шляхом розгляду на двосторонній основі, можливих шляхів 

збільшення інформації, що стосується поїздок та інших відповідних питань, які 

становлять взаємний інтерес»; і є) свій намір «сприяти відвіданню договірних 

країн» [164]. 

 Домовленості в рамках Заключного акту НБСЄ допомогли просунути 

вперед загальне визнання і необхідність створення єдиного регулювання в 

галузі туризму на національному, двосторонньому та багатосторонньому 

рівнях. Майбутні міжнародні документи щодо туризму дуже часто містили 

положення Угоди. 

Одним із найбільш авторитетних міжнародно-правових документів 

регулювання туристичної діяльності вважається Манільська декларація по 

світовому туризму, яка була прийнята всесвітньою конференцією з туризму, що 

проходила в Манілі (Філіппіни) 1980 р. в рамках Світової туристичної 

організації, яка вважається міжурядовим універсальним органом 

співробітництва країн у галузі туризму. У 1969 р. ООН ухвалила рішення про 

створення Всесвітньої організації туризму замість Міжнародного союзу 

офіційних туристичних організацій (МСОТО), який діяв із 1925 р. Датою її 

народження вважають 2 січня 1975 р. – цього дня набули чинності її статутні 

норми і правила. 

Так, Манільска декларація проголошує: «світовий туризм може 

розвиватися в умовах миру і безпеки, які можуть бути досягнуті спільними 

зусиллями всіх держав у сприянні зниженню міжнародної напруженості і в 

розвитку міжнародного співробітництва в дусі дружби, поваги прав людини і 

взаєморозуміння між усіма державами» [153]. Декларація також підкреслює 
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здатність туризму робити внесок у новий міжнародний економічний порядок, 

який допоміг би ліквідувати постійно зростаючий розрив між розвиненими 

країнами і країнами, що розвиваються. 

Ст. 21 Декларації також підкреслює важливість духовних чинників у 

сфері туризму, тобто духовні елементи повинні мати пріоритет над технічними 

і матеріальними елементами. Відтак, духовні елементи – це: 

а) повний і гармонійний розвиток людської особистості; 

б) постійно зростаючий пізнавальний і виховний внесок; 

в) рівні права у визначенні своєї долі; 

г) звільнення людини, тобто право на повагу гідності та індивідуальності; 

е) визнання самобутності культур і поваги моральних цінностей народів. 

Ст. 4 Декларації описує поняття туризму як права людини: «право на 

відпочинок і, зокрема, право на відпустку і на свободу подорожей і туризму, що 

є природним наслідком права на працю, визнається як один з аспектів 

гармонійного розвитку людської особистості». 

Учасники Всесвітньої конференції з туризму в Манілі одноголосно 

підтвердили, що «свобода пересування, про яку йдеться у Загальній Декларації 

прав людини, в Міжнародній конвенції з громадянських і політичних прав 

1966 р. та в Заключному акті Наради з безпеки і співробітництва в Європі 

1975 р., необхідна для участі в подорожах, для гармонійного розвитку туризму і 

для індивідуальної досконалості. У зв’язку з цим рекомендації щодо спрощення 

формальностей, прийняті Конференцією ООН з міжнародних подорожей і 

туризму (Рим, Італія, 1963 р.), є основою у процесі спрощення формальностей, 

надійним орієнтиром для майбутньої роботи» [153].  

До документів, які також побудовані на темі поваги до прав людини і ролі 

туризму в забезпеченні глобальної толерантності, можна віднести Документи 

Акапулько 1982 р., Хартію туризму, Кодекс туриста 1985 р., Гаазьку 

декларацію по туризму 1985 р. й Манільську декларацію соціальних наслідків 

туризму 1997 р. 
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Важливим фундаментом цих документів завжди було вільне пересування 

людей, оскільки зрозуміло, що туризм, а отже, і доступ до його передбачуваних 

переваг вимагає переміщення людей по всій земній кулі і всередині країн. 

Документ Акапулько щодо прав на відпустки 1982 р. визнає, що цілі і завдання 

світового туризму можуть бути досягнуті тільки «в загальній співпраці щодо 

свободи пересування і подорожей». Цей принцип повинен діяти в рамках 

обмежень, що створюються «існуючими соціально-економічними умовами 

кожної країни, їх суверенітетом, законодавством і традиціями, а також правами 

та обов'язки громадян» [201]. Але в цьому й полягає проблема: де проходить 

чітка межа між сприянням вільного пересування туристів і захистом 

національного суверенітету які інтереси будуть братися до уваги при 

визначенні такої межі.  

Усе це увиразнює питання щодо ролі права у сфері туризму, на що буде 

звертатися увага при визначенні, що є прийнятним у понятті вільного 

пересування, а що ні. Насправді це прямо вказано в самому Документі 

Акапулько, де міститься заклик до «національних законодавчих, нормативних 

та фінансових органів (та інших відповідних організацій)» гармонізувати 

«пом’якшення, у міру можливості, туристичних формальностей щодо в’їзду та 

виїзду з території, митного та валютного регулювання та охорони 

здоров’я» [201]. 

Хартія туризму та Кодекс туриста 1985 р. також розвиває поняття 

вільного пересування для туристів у його положеннях, які вимагають вільного 

пересування вітчизняних і іноземних туристів «без шкоди для будь-яких 

обмежувальних заходів, прийнятих у національних інтересах щодо певних 

районів території». У ньому також підкреслюється право туристів на вільний 

доступ до місць туристичного інтересу та «свободу пересування в місцях 

транзиту і тимчасового перебування» [51]. 

Принципи поваги прав людини також включені до одного з найбільш 

авторитетних міжнародно-правового документу щодо туризму – Глобального 
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етичного кодексу туризму. Документ проголошує «право на туризм», яке саме 

по собі вимагає свободи пересування: «Можливість безпосередньо й особисто 

відкривати для себе і насолоджуватися визначними пам’ятками нашої планети є 

правом, яким однаково володіють усі жителі Землі; активна участь у 

внутрішньому і міжнародному туризмі має розглядатися як один із найкращих 

можливих проявів збільшення вільного часу, і цьому явищу не можна чинити 

жодних перешкод». І далі вказано, що «загальне право на туризм є наслідком 

права на відпочинок і рекреацію, включаючи розумне обмеження робочого часу 

і періодичні оплачувані відпустки, що гарантується в ст. 24 Загальної декларації 

прав людини і в ст. 7 «d» Міжнародного пакту про економічні, соціальні і 

культурні права» [5]. 

Також слід відзначити Гаазьку декларацію з міжнародного туризму 

1989 р. У період з 10 по 14 квітня 1989 р. в Гаазі (Нідерланди) була 

організована і проведена Міжпарламентська конференція з туризму під 

патронажем Всесвітньої туристської організації і Міжпарламентського союзу 

(МПС). Міжпарламентська конференція оголосила Гаазьку Декларацію з 

міжнародного туризму інструментом міжнародного співробітництва, 

зближення між народами і фактором колективного та індивідуального розвитку 

і закликала парламенти, уряди, держави і приватні організації та установи, що 

відповідають за туристську діяльність, професіоналів у сфері туризму, а також 

самих туристів ретельно враховувати її принципи та постійно використовувати 

їх у своїй діяльності.  

Гаазька Декларація з міжнародного туризму, визнаючи туризм одним з 

основних прав людини і показником якості життя суспільства, одноголосно 

заявила про необхідність глобального підходу до проблем туризму, про 

бажаність прийняття парламентами держав світової спільноти законодавчих 

актів, що сприяють розвитку міжнародних туристських зв'язків та їх 

законодавчого забезпечення. Право на туризм згадується в принципі 5, який 

зазначає, що «право кожної людини на відпочинок і вільний час, включаючи 
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право на розумне обмеження робочого часу і періодично оплачувані відпустки, 

а також право вільно подорожувати, підлягає розумним обмеженням, які явно 

передбачені законом і які не ставлять під сумнів сам принцип свободи 

пересування, має отримати загальне визнання» [4].  

Щодо обмежень, які існують у сучасному туризмі, у принципі 6, який 

стосується питань спрощення подорожей, зазначено: «державному і приватним 

секторами слід вжити ефективних заходів щодо: а) спрощення туристських 

подорожей, поїздок і перебувань, як в індивідуальному порядку, так і на 

колективній основі, незалежно від використовуваного виду транспорту; 

б) внесення ефективного внеску в розширення туристських подорожей, поїздок 

і перебування шляхом прийняття відповідних заходів щодо спрощення 

туристських формальностей щодо паспортів, віз, медичного і валютного 

контролю та статусу туристських представництв за кордоном; в) сприяння з 

цією метою прийняття і виконання Будапештської конвенції з управління 

туристських подорожей, поїздок і перебування, що сприяло б лібералізації 

юридичних положень, які можна застосувати до туристів, і погодженню 

технічних норм, що стосуються діяльності туристських підприємств, 

туристичних агентств та інших організацій, які обслуговують туристів.» 

Враховуючи швидкий розвиток туристичної діяльності, Всесвітня 

туристична організація прийняла ще одну важливу декларацію в 2009 р., що 

має назву Декларація про полегшення туристичних поїздок. Ця Декларація 

зобов’язує держав-членів ЮНВТО приділяти першочергову увагу заходам 

щодо сприяння туризму та заохочувати всі зацікавлені сторони туризму в 

цьому, особливо в таких галузях: 

‒ консультатційні агенції з подорожей; 

‒ умови видачі віз (за винятком основних умов для видачі віз, які не 

підпадають під мандат ЮНВТО); 

‒ туристичні поїздки осіб з обмеженими можливостями; 

‒ туристичні поїздки осіб, які постраждали від вірусу ВІЛ. 
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Що стосується косультаційних агенцій, то Декларація зобов’язує держав-

членів, на території яких є агенції, що надають рекомендації для туристів щодо 

третіх країн, якомога ширше проводити консультації з урядами цих країн і 

напрямків, особливо з питань безпеки та охорони кожного туристського регіону 

в країні, та обновлювати відповідну інформацію через регулярні проміжки часу, 

хоча б кожні шість місяців [202]. Така співпраця між країнами, надасть 

можливість створити безпечне середовище як для туристів, так і для всіх інших 

громадян.  

Важливим поштовхом в усуненні бар’єрів, з якими зіштовхується людина 

коли хоче використати своє право на відпочинок і право на свободу 

пересування є норма Декларації, що стосується умов видачі віз. Зокрема, 

пункт 3.2 Декларації: «Переконавшись у тому, що сприяння туристичних 

поїздок може значною мірою здійснюватися завдяки заходам, які можуть 

застосовуватись легко і без шкоди для дискреційних повноважень, Генеральна 

Асамблея закликає держави-члени щоразу, коли це можливо, приймаючи до 

розгляду відповідне законодавство, вжити заходи щодо спрощення візової 

заяви та обробки формальностей і підвищити своєчасність видачі віз». Тут 

можна підкреслити, що світова спільнота визнає візові регулювання в якості 

«так-званих перешкод» у процесі здійснення туристичної діяльності. 

На 19 сесії Генеральної Асамблеї ЮНВТО 2011 р. були прийняті 

рекомендації щодо «Використання геоорієнтирів, дати і часу в рекомендаціях 

щодо подорожей і інформації про події». У зв’язку зі зростанням використання 

сучасних інформаційних і комунікаційних технологій та виникненням 

консультаційних агенцій із подорожей (наприклад, TripAdvisor) ЮНВТО на 

міжнародному рівні підготувала рекомендації для світової спільноти щодо 

регулювання такої діяльності.  

Посилаючись на Глобальний етичний кодекс по туризму, а саме на 

параграф 1, де йдеться про те, що «Професіонали сфери туризму зобов’язані 

надавати туристам об’єктивну і правдиву інформацію про їх місцях 
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призначення і про умови подорожі, гостинність та проживання…», 

рекомендації стосуються необхідності включення відповідних положень у свої 

законодавства щодо регулювання діяльності консультаційних агенціїй у 

питаннях індетифікації відповідної інформації та дати і часу наданої інформації 

[39]. Уніфікація таких положень є дуже важливою, адже порушення прав 

споживачів починається з недостовірно наданої інформації. Враховуючи 

частоту порушень щодо надання достовірної інформації, люди самостійно 

почали створювати так звані ресурси інформації щодо практики подорожування 

особами в тих чи інших місцях. Такі ресурси можуть виходити за межі однієї 

країни, і користувачі знаходять для себе відповідну інформацію про місця, куди 

вони планують здійснити подорож. Враховуючи масштаб користування такими 

ресурсами, світове співтовариство почало на перших етапах уніфіковувати 

регулювання їх діяльності. 

Популярним туризмом сьогодні є так званий «молодіжний туризм». 

Відповідно до ст. 22 Загальної декларації прав людини ООН 1948 р., «Кожна 

людина як член суспільства має право на соціальне забезпечення і на 

здійснення необхідних для підтримання її гідності і для вільного розвитку її 

особи прав в економічній, соціальній і культурній галузях за допомогою 

національних зусиль і міжнародного співробітництва та відповідно до 

структури і ресурсів кожної держави» [31]. Це право включає в себе також 

право на освіту за кордом. Сьогодні надзвичайно популярним видом туризму є 

так звані молодіжні подорожі, що включають в себе туризм і навчання. У 

зв’язку з цим, розуміючи справжнє значення і потенціал молодіжних 

подорожей, щоб сприяти подальшому розвитку туризму заінтересованих 

сторін, напрямків і країн, про що свідчать дослідження, проведені ЮНВТО, на 

20 сесії Генеральної Асамблеї ЮНВТО 2013 р. були прийняті Рекомендації 

щодо молодіжного туризму в чотирьох основних галузях: 
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« - Повинні бути вжиті заходи для полегшення в’їзду іноземних 

молодих мандрівників для тимчасового відвідування, в тому числі в освітніх 

цілях, за допомогою належних стратегій і заходів. 

« - Слід вжити заходів для забезпечення того, щоб візи та інші 

урядові формальності для молодих мандрівників оброблялися своєчасно і 

ефективно. 

« - Національні та місцеві влади повинні розробити і впровадити 

відповідні процедури для забезпечення безпеки і благополуччя молодих 

мандрівників. 

« - Слід вжити заходів для забезпечення пільгових поїздок, вигідних 

тарифів і адекватних туристичних продуктів для молодих мандрівників» [40]. 

Одним з основних питань у процесі регулювання надання туристичних 

послуг, враховуючи їх транcкордонний характер, є захист прав споживачів. 

Інтереси споживачів представлені на  міжнародному рівні за допомогою різних 

груп. Найбільш відомою є Міжнародна асоціація споживачів, так звана 

парасолька груп споживачів у розвинених країнах. Беручи широкий підхід до 

споживчого інтересу, вона проводила кампанію з таких питань, як інформаційні 

технології та права інтелектуальної власності, право на воду і предмети першої 

необхідності, корпоративної соціальної відповідальності, сталого споживання 

та встановлення міжнародних стандартів. 

Вона представляє політику необхідності і політику достатку в 

споживанні. Вона також виступає як представник споживачів у багатьох 

міжнародних комісіях. Існують загальновідомі аргументи, що стосуються 

труднощів представництва споживачів на національному рівні, у зв’язку з 

дифузним і фрагментарним характером інтересів споживачів. Можна очікувати, 

що воно зростатиме на міжнародному рівні, де більшість керівництва діє через 

комітети експертів і тоді транснаціональний капітал, імовірно, буде добре 

організованим. Однак споживачі можуть через об’єднання можливостей 
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досягти більшого на міжнародному рівні, а отже існують значні перспективи 

для стратегічних альянсів з іншими подібними групами. 

Міжнародні неурядові організації (МНО) в цей час стикаються з 

проблемами легітимності і підзвітності. У Міжнародній асоціації споживачів 

існують труднощі з представництвом інтересів споживачів з країн, що 

розвиваються і розвинених країн, і забезпеченням належної реакції на інтереси 

найменш захищених верств населення. Ресурсів у національній правовій 

системі може бути мало, щоб допомоги великій кількості споживачів з 

транскордонною проблемою, тим не менш, сприятливої або спрощеної 

юрисдикції і вибір норм права могло б і вистачити. Розвиток міжнародних 

групових позовів і онлайн-вирішення спорів може зменшити проблему 

відшкодування. Транснаціональна перспектива привертає увагу до 

плюралістичної природи права і ролі альтернативних форм регулювання. 

Якщо взяти просту модель правової системи, в якій норма міжнародного 

споживчого права існує завдяки створенню її міжнародним законодавчим 

органом і дотримується завдяки міжнародним агентствам, то відповідь одна, 

така система міжнародного споживчого права не існує. Проте існують важливі 

документи мякого права, такі як керівні принципи ООН щодо споживчого 

права, на які вплинули різні погляди розвинених країн щодо захисту прав 

споживачів. Важливо також, що не існує міжнародної агенції, яка забезпечує 

дотримання міжнародного споживчого права, але існує зростаюча 

транскордонна кооперація між агенціями, яка іноді пропонується самим 

законодвством.  

Наприклад, Положення 2004/2006 Європейської Комісії вимагає 

інтенсивного обміну інформацією та співробітництва між державними 

органами в межах Європейського Союзу. Це повинно бути встановлено в 

контексті міжнародної мережі органів, таких, як Міжнародна мережа з захисту 

прав споживачів і виконавчого провадження (ICPEN) – мережа правоохоронних 

органів з більш ніж 30 країн, яка була створена в 1992 р. Ця мережа слугує 
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інформаційним ресурсом із питань, що виникають, та розробляє кращі 

практики в галузі правозастосування. Існують також форуми, які з’єднуть 

регуляторів ЄС, США та осіб, що приймають рішення, зокрема 

Трансатлантичний діалог споживачів. 

Існування офіційного міжнародно-правового регулювання захисту прав 

споживачів транскордонних послуг в такій формі, в якій воно є сьогодні, на 

жаль, ставить їх у невигідне становищея і є причиною виникнення численних 

порушень їх прав. Але намір і практичні прояви щодо співпраці є очевидними.   

Як вже зазначалося вище, важливим міжнародно-правовим інструментом 

у регулюванні діяльності з надання туристичних послуг вважається Генеральна 

угода по торгівлі послугами (ГАТС), прийнята в рамках Світової Організації 

Торгівлі [23]. ГАТС є однією з багатьох додаткових угод СОТ. ЇЇ мета полягає у 

встановленні набору глобальних правил торгівлі для сфери послуг. ГАТС 

вважається в СОТ одним із найважливіших етапів розвитку в рамках 

багатосторонньої торговельної системи з часів прийняття ГАТТ. ЮНВТО 

зазначає, що «для того, щоб робити бізнес якомога ефективніше, компаніям 

необхідне рівне ігрове поле, щоб вони могли мати однаковий доступ до 

природних ресурсів, досвіду, технологій та інвестицій, як усередині країн, так і 

через кордони» [63, р. 183]. 

Угода спрямована на прогресуючі поступові відмови від державних 

бар'єрів для міжнародної конкуренції в сфері послуг. Обсяг і визначення ГАТС 

дано в статті 1 Угоди: «Ця Угода стосується заходів членів (тобто національних 

урядів, які підписали Угоду), що впливають на торгівлю послугами [...] для 

цілей цієї Угоди, заходи членів означають заходи, що застосовуються 

центральними, регіональними або місцевими органами державної влади» [222]. 

Основний механізм ГАТС грунтується на зобов'язаннях, які держави-

члени взяли на себе стосовно кожного сектора послуг. Тобто, кожна країна 

встановлює, що вона готова реформувати і в якій мірі, в кожному секторі. Це і є 

визначенням зобов’язань. Підписуючи ГАТС, уряди повинні брати участь в 
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нових процесах переговорів з метою досягнення «більш високого рівня 

лібералізації» в своїх секторах послуг. Країни знаходяться на різних стадіях 

розвитку нормативних актів, що стосуються послуг, і тому ГАТС забезпечує 

спеціальну процедуру для країн, що розвиваються, зокрема для найменш 

розвинених з них, з метою розширення їх участі в світовій торгівлі. 

Щодо України, яка є членом СОТ і відповідно приєдналася до ГАТС, в 

секторі туристичних і пов’язаниз ними послугами, нами було взято 

зобов’язання щодо: готелів та ресторанів (включаючи послуг кейтирінгу), в 

тому числі послуги готельного менеджменту; туристичних агенств та послуг 

турооператорів; і послуг туристичних гідів [218]. Україна здебільшого 

зобов’язалась не використовувати обмеження доступу на ринок та 

національного режиму для іноземних постачальників послуг. 

Що стосується уніфікації стандартів про готельні контракти, то 

результатом чотирьохрічних зусиль Всесвітньої Федерації асоціацій 

туристичних агентств (УФТАА) і Міжнародної готельної асоціації (МГА) стала 

міжнародна конвенція про контракт на подорож, прийнята 22.10.1970 р. 

Генеральною асамблеєю УФТАА та 13.11.1970 р. Радою МГА [48]. У цій 

Конвенції розглядаються два вида контрактів: з організатором подорожі та з 

посередником на організацію подорожі. Згідно контракту клієнта з турфірмою-

організатором подорожі остання бере на себе обов’язок надати йому за 

визначену ціну комплекс послуг з проживанням, перевезенням та іншого 

обслуговування в подорожі та несе відповідальність за її організацію. Контракт 

з посередником є договором, за яким особа, що виступає як посередник, бере на 

себе обов’язок надати клієнту за визначену ціну подорож або право вимагати 

організації подорожі у відповідності з контрактом. Фірми-посередники 

заключають контракти з туристами від імені організаторів подорожі й на 

підставі договору доручення. Їх повноваження, як і відповідальність, 

обмежується цим договором. 
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Також слід відмітити міжнародну готельну конвенцію щодо укладання 

контрактів між власниками готелів та турагентами МГА/УФТАА від 

15.06.1979 [48]. Конвенція покликана регулювати підписання та виконання 

контрактів між турагентами та власниками готелю, які керуються її правилами, 

якщо це не суперечить національному законодавству. Положення Конвенції 

стосуються контрактів міжнародного характеру. У Конвенції розглядається 

питання бронювання готельних послуг, їх оплати, розмірів та термінів 

замовлень, виплати компенсацій та винагород, ануляцій, взаємних обов'язків 

турагенств та власників готелів, а також – вирішення спорів. 1991 р. МГА / 

УФТАА прийняла Кодекс практики відносин готельєрів та турагентів, який 

замінив Конвенцію 1979 р. МГА / УФТАА і кодифікував ті самі основні 

принципи, які, протягом багатьох років, регулювали відносини між готельєрами 

та туристичними агентами [145].  

Багато існуючих національних документів та угод відображають 

положення колишньої Конвенції і вищезгаданого Кодексу практики. Ряд 

держав включили ці основні положення до свого національного законодавства. 

Відповідно, існує ймовірність того, що послідовність законодавства і практики 

дозволить уникнути серйозного ризику розбіжностей в комерційній практиці і 

договірних угодах, які залишають готельєрів та турагентів в стані 

невизначеності щодо їх прав та обов’язків. І все ж таки, вищезгаданий Кодекс, 

упускає багато моментів, які існують в сучасному інформаційному суспільстві 

(наприклад, online-бронювання). 

Великий внесок в уніфікацію норм, що регулюють міжнародні туристичні 

відносини зробила Конвенція по контрактах на подорожування 1970 р., що була 

прийнята в рамках Міжнародного інституту з уніфікації приватного права (далі 

УНІДРУА). Конвенція має на меті принести користь обом сторонам, які беруть 

участь у відносинах, гостю і власнику готелю. Вона намагається надати 

впевненість в отриманні коштів за шкоду, заподіяну протягом його 

перебування в готелі. Як вважають Р. Е. Голд, Т. Дж. Рамсі та Д. Е. Г. Шеррі, 
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вона прагне принести користь готельній індустрії за рахунок усунення бар'єрів 

на шляху міжнародної експансії, створеної конфліктуючими, анахронічними 

законами, які не встигають крокувати активно разом з розвитком в області 

туризму [184, р. 33–60]. Уніфікований закон завжди є найбільш кращим 

способом створити сприятливе середовище для споживачів туристичних послуг 

для всіх держав. 

Для туризму важливу роль відіграє уніфікація норм щодо міжнародних 

перевезень. Транспортні послуги є процвітаючим явищем в сучасному світі. Це 

призвело до розвитку окремої нормативно-правової бази для захисту 

споживачів транспортних та пов’язаних з ними послуг. Виникнення нової 

правової категорії, такої як права пасажирів, є відповіддю на переповнені 

літаки, втрачений і пошкоджений багаж, затримання відправлень або літаків, 

що прибувають, автобусів і поїздів. Захист пасажирів повітряного транспорту 

традиційно привертає увагу міжнародної спільноти. Лібералізація ринку 

авіаперевізників зі збільшенням коливання в пасажирів, стимулює активізацію 

в регульованні такої діяльності на міжнародному рівні. 

Першим юридичним документом, що регулює міжнародні повітряні 

перевезення є Конвенція про міжнародну цивільну авіацію, укладена в Чикаго в 

1944 р. (Чиказька Конвенція). Укладення Чиказької конвенції призвело до 

створення Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО) спеціальної 

установи ООН з конкретною метою розробки принципів і методів міжнародної 

аеронавігації [143]. 

Щодо прав пасажирів, варто відзначити такий міжнародний документ – 

Конвенцію для уніфікації деяких правил, що стосуються міжнародних 

повітряних перевезень, прийнятий в Монреалі в 1999 р. (Монреальська 

конвенція) [21]. Монреальській конвенції передувала Варшавська конвенція 

1929 року, яка була змінена протягом часу за допомогою набору протоколів. 

Зрештою, Монреальська конвенція встановила розширений набір правил в 

міжнародних перевезеннях осіб, багажу і вантажу. Конвенція встановлює 
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максимальну суму, яка може бути виплачена в якості компенсації за шкоду 

постраждалим пасажирам або їх сім’ї. На жаль, вона не враховує тенденції, які 

мають місце в сучасному інформаційному суспільстві. 

Регулювання, що робляться приватними об’єднаннями також відіграєють 

вагому роль в міжнародному регулюванні прав пасажирів. Такі регулювання, 

зазвичай, є причиною відсутності ефективних уніфікованих норм, що не дає 

можливоті створювати комфортне правове середовище для сучасних видів 

надання послуг для авіаперевезень.  Найавторитетнішим таким приватним 

закладом є Міжнародна асоціація повітряного транспорту (IATA). На своїх 69-х 

щорічних загальних зборах, які відбувалися в Кейптауні, Південній Африці, в 

червні 2013 р., ІАТА прийняла Основні принципи щодо захисту прав 

споживачів [142]. Основні принципи представляють собою набір основних 

правил, що повинні слідуватися кожною країною в процесі розвитку свого 

нормативного режиму щодо прав авіапасажирів. Вони вимагають вирівнювання 

всіх національних і регіональних законодавств відповідно до Монреальської 

конвенції. Принципи розглядають такі питання, як затримка, скасування, 

овербукінг польотів, правил обов’язкового розкриття інформації і створення 

ефективної системи правового захисту для споживачів, якщо їх права порушені. 

Морські перевезення, які також є одним з найбільш поширених засобів 

міжнародного перевезення, регулюється Афінською конвенцією про 

перевезення пасажирів та їх багажу по морю, що була прийнята в 1974 р. [146]. 

Конвенція встановлює режим відповідальності за шкоду, заподіяну пасажирам 

на морському судні. Вона регулює відповідальність перевізника, який несе 

відповідальність за збитки пасажира, якщо інцидент, що спричинив шкоду, 

стався під час перевезення та був викликаний помилкою або нехтуванням 

перевізника. 

У 2002 р. був підписаний Протокол до Афінської конвенції, який вступив 

в дію 2014 р. Протокол вводить обов’язкове страхування для  пасажирів на 

суднах та підвищує межі відповідальності. Ним також запроваджуються інші 
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механізми, що допомагають пасажирам отримувати компенсацію, на основі 

добре прийнятих принципів, що застосовуються в існуючих режимах 

відповідальності та компенсації, пов'язаних із забрудненням навколишнього 

середовища [147]. 

Таким чином, визначальне функціональне місце в правовому регулюванні 

діяльності з надання туристичних послуг займає механізм міжнародно-

правового регулювання. На думку Г. Диниса, «юридична сутність особливостей 

механізму міжнародно-правового регулювання обумовлена наявністю таких 

складових елементів: а) двосторонніх та багатосторонніх угод, договорів, 

конвенцій метою, яких є регулювання міжнародних відносин; б) наявністю 

політичної волі учасників на виконання міжнародних договірних зобов’язань; 

в) існуючим балансом політичних взаємних інтересів акторів міжнародних 

відносин, який виступає у формі рівноправних прав та зобов’язань; 

г) наявністю міжнародних організаційно-правових, судових та інституційних 

механізмів, які виступають юридичною основою для впровадження політичних 

домовленостей» [8]. 

Зважаючи на це, можна зробити висновок, що сучасний механізм 

міжнародно-правового регулювання діяльності з надання туристичих послуг не 

містить усіх цих складових елементів, що зумовлено відсутністю балансу 

взаємних інтересів акторів міжнародніх відносин та відсутності наявності 

міжнародних організаційно-правових, судових та інституційних механізмів, що 

сприяють впровадженню відповідних міжнародних домовленостей. 

Проаналізувавши найбільш авторитені міжнародно-правові документи, 

що безпосередньо стосуються регулювання діяльності з надання туристичних 

послуг, можна відмітити велике прагнення міжнародної спільноти створити 

єдині правила, що допоможуть захистити всіх як від негативного впливу на 

навколишнє середовище від туризму так і від недобросовісної торгівлі 

туристичними послугами. Туризм стосується кожного, і його основна 

відмінність від інших галузей та, що він має транскордонний характер, що 
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породжує проблеми в процесі здійснення туристичної діяльності внаслідок 

розбіжності її правового регулювання в різних країнах.    

Більшість міжнародно-правових документів, досліджених у цьому 

підрозділі, не мають загальнообов’язкової сили і носять в більшості випадках 

рекомендаційний характер. Вони дають можливість обирати, приєднуватися до 

того чи іншого документу чи ні і не ставлять чітких строків імплементації норм 

в свої законодавства. Держави і далі на власний розсуд створюють внутрішньо-

правове регулювання туристичної діяльності, зважаючи на свої основні 

потреби, що і є підтвердженням відсутності балансу взаємних інтересів 

суб’єктів міжнародних відносин.  

Країни, що розвиваються, прагнуть покращити економіку і в основному 

опікуються питаннями регулювання інвестиційної сфери в процесі залучення 

інвесторів в туристичний бізнес. Вони менше зважають на регулювання 

негативного впливу на навколишнє середовища від туризму і повільніше 

імплементують відповідні норми. Розвинені країни, навпаки, більшу увагу 

приділяють розвитку сталого туризму та безпеці в середині своїх країн, що 

породжує створення бар’єрів на шляху інвестування в їхню туристичну 

індустрію а також ствоює незліченні перешкоди для туристів під час 

подорожування до їніх країн. Це стосується дискримінаційних візових бар’єрів, 

питань контролю на кордонах, високої стандартизації для іноземних інвесторів 

тощо. Тому й виникає необхідність у створенні міжнародних 

загальнообо’язкових норм, які будуть визнавати право на подорож як 

основоположне право людини та включатимуть тенденції сучасної торгівлі 

послугами, які стрімко розвиваються в мережі Інтернет. 
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2.2. Уніфікація правового регулювання діяльності з надання 

туристичних послуг у рамках регіональних та двосторонніх міжнародних 

договорів 

       

Регіоналізм, або в більш широкому плані – регіональне співробітництво, 

став популярним в кінці Другої світової війни в якості механізму підтримки 

регіонального порядку. У вузькому значенні, регіоналізм означає співпрацю 

між державами, що займають загальний регіональний простір. Форма співпраці 

може бути або міжурядовою, що заснована на принципі суверенної автономії, 

або може бути наднаціональною, де існує владна структура, яка виходить за 

межі державного суверенітету. Регіоналізм, можливо, має не рівномірні 

результати по всьому світу, але став досить популярним як форум між 

найближчими державами, що належать до певного регіону. Інституційний 

устрій регіоналізму варіюється від регіону до регіону. Наприклад, 

Європейський регіоналізм наділений складною структурою, який робить його 

унікальним. Для порівняння, регіоналізм в Південно-Східній Азії має набагато 

поверховішу суть. Він не скріплюється впливовими структурами і немає 

наднаціонального характеру. Співпраця здійснюється з однакових питань на 

договірному рівні, а от сама імплементація та зобов’язання різниться 

відповідно до інституційного регулювання [13, с. 164].  

Ідея регіоналізму майже, в цілому, користується загальною підтримкою, 

за винятком тих науковців, які є прихильниками багатосторонніх торговельних 

угод і виступають проти регіональних торговельних угод. Вони засуджують 

негативний вплив регіоналізму на економічний добробут третіх сторін і, отже, 

мають застереження щодо його переваг. Проте, в порівнянні з глобалізмом або 

острівним націоналізмом, які є дуже спірними, регіоналізм має патріотичне 

значення. У більшій частині потенціалу академічних дебатів, випливає сильне 

приховане значення, що регіоналізм є природно хороша річчю. Він виступає в 

якості прийнятної середини між ексклюзивністю, пов'язаної з державним 
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суверенітетом і дратуючим глобалізмом без кордонів. Цей позитивний аспект 

регіоналізму інстинктивно сприймався багатьма державами, які в різний час, 

ініційовували або підтримували регіональні проекти. Схеми регіональної 

співпраці, знайшли схвалення через їх потенціал пом'якшування або 

послаблення протиріччя між сусідами [182, р. 4]. 

Як зазначає Г. Динис, практичні переваги міжнародних договорів про 

транскордонне співробітництво між сусідніми державами: «полягають в тому, 

що вони є основою міжнародно-правового механізму регулювання 

міжнародних відносин на двосторонньому міжрегіональному, міжурядовому та 

багатосторонньому рівнях, спрямованого на забезпечення правового 

регулювання транскордонного і міжрегіонального співробітництва різного 

ієрархічного рівня акторів, включаючи як юридичні, так і фізичні особи. 

Різного виду міжнародні договори, конвенції та угоди використовуються для 

полегшення співробітництва. Транскордонне співробітництво, засноване на 

таких угодах, може здійснюватися також між громадськими організаціями на 

різних рівнях (наприклад, державами і регіонами, регіонами і провінціями, 

регіонами і муніципалітетами, місцевою владою і міжнародними 

організаціями), яке може стосуватись різних сфер співробітництва, включаючи 

політичні, економічні, торговельні та культурні науки» [6, с. 26].  

Розуміючи вагоме значення регіонального співробітництва, а також його 

вплив на регулювання діяльності з надання туристичних послуг, варто 

дослідити правове регулювання такої діяльності в рамках найбільш впливових 

регіональних об’єднань, виділених ЮНВТО. З перших з таких об’єднань слід 

виділити Європейський Союз, але детальне дослідження регулювання 

туристичної діяльності в рамках цього об’єднання буде проведено в третьому 

розділі даного дисертаційного дослідження. Наступне впливове об’єднання, яке 

потребує уваги є Азіатсько-Тихоокеанське економічне співробітництво 

(АТЕС/APEC), що є провідним Азіатсько-Тихоокеанським економічним 

форумом, основна мета якого полягає в забезпеченні сталого економічного 
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зростання і процвітання в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Щоб допомогти 

підтримати зростання в регіоні за допомогою подорожей і туризму, АТЕС в 

1991 році створила Робочу групу по туризму (TРГ) в якості платформи для 

туристичних адміністраторів АТЕС, для обміну інформацією, обміну думками і 

розробки напрямків співпраці в сфері туристичної торгівлі і політики. Мета 

ТРГ полягає в сприянні економічного розвитку в Азіатсько-Тихоокеанському 

регіоні за допомогою стійкого туризму. При цьому, ТРГ визнає, що туризм є 

однією з найбільш швидко зростаючих галузей регіону і має важливе значення 

для економічного розвитку економік АТЕС.   

У рамках цього об’єднання в Сеулі (Корея), 2000 р. була прийнята Хартія 

Туризму. Вона відображає колективне зобов’язання щодо поліпшення 

економічної, культурної, соціальної і екологічної добробуту країн-членів АТЕС 

за рахунок туризму. Складається з чьотирьох частин: а) преамбули, б) внеску 

туризму, в) політичних цілей (що включає 4 головні цілі) та г) механізму 

імплементації та перевірки. В частині А(3) зазначається: «Ця Хартія 

встановлює чотири основні політичні цілі і узгоджений процес для реалізації 

цих цілей шляхом лібералізації бар'єрів, підвищення конкурентоспроможності, 

нарощування потенціалу, сприяння позитивній політиці для розвитку туризму, 

уникнення практики, що чинить негативний вплив на економіки наших країн-

членів і на картину туризму в цілому, а також виявленні негативних чинників, 

що впливають на туризм» [56]. Також ця Хартія передбачає створення 

індивідуальних планів для кожної країни-члена щодо імплементації цілей 

політики в свої законодавства. Така норма декларації є ефективною в плані 

зобов’язання щодо імплементації цілей регулювання туристичної діяльності і 

не залишає відповідні домовленості в якості рекомендацій. Варто відмітити 

усвідомлення впливу інформаційного суспільства на туристияну діяльність, що 

обумовлено в Хартії і це має на увазі полегшення і сприяння розвитку 

електронної комерції для туристичного бізнесу.  
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Цілі співпраці, прийняті в Хартії відповідають цілям вільної і відкритої 

торгівлі і інвестицій, що встановлені в Богорський декларації 1994 р. [54] і 

загальним принципам лібералізації торгівлі і економічного та технічного 

співробітництва, встановлені в Осацькій програмі дій 1995 р. [55]. 

Також АТЕС, крім акценту на зміцненні ефективної і безпечної подорожі, 

які могли б в значній мірі допомогти цьому об’єднанню досягти своєї спільної 

мети – 800 мільйонів іноземних туристів до 2025 р. [56], фокусуються на 

зміцненні міжнародного і внутрішнього повітряного сполучення, здійсненні 

заходів щодо спрощення поїздок, розвитку трудових навичок і програми 

розвитку кадрових ресурсів в туристичному секторі, а також розвитку малого 

бізнесу і підприємництва для всебічного зростання туризму. 

Іншим, не менш впливовим регіональним об’єднанням, вважається 

Асоціація Південно-Східної Азії (АСЕАН/ASEAN), що була утворена в 1967 р. 

Індонезією, Малайзією, Філіппінами, Сінгапуром і Таїландом в цілях сприяння 

політичного та економічного співробітництва і регіональної стабільності. 

Співробітництво АСЕАН в галузі туризму було започатковано в 1976 р. після 

утворення Підкомітету з туризму (SCOT) в рамках Комітету АСЕАН з торгівлі і 

туризму. SCOT був ефективною платформою в ініціюванні регіональних 

проектів в галузі туризму щодо функціональних сфер, просування, маркетингу 

та досліджень. 

У 2012 р. в рамках цього об’єднання була прийнята Угода по туризму 

країн АСЕАН. Цілями цієї Угоди стали: співпраця в питаннях сприяння поїздок 

у рамках АСЕАН; зміцнення співробітництва у сфері туризму між державами-

членами АСЕАН з метою підвищення його ефективності та 

конкурентоспроможності; істотне зменшення обмежень на торгівлю для 

туризму та подорожей серед держав-членів АСЕАН; створення інтегрованої 

мережі туризму і туристичних послуг з метою максимального 

взаємодоповнюючого характеру туристичних визначних пам'яток регіону; 

сприяння розвитку та просуванню АСЕАН як єдиного туристичного напрямку 
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зі світовими класифікаціями стандартів, об’єктів і пам’яток; підвищення 

взаємної допомоги в галузі розвитку людських ресурсів і зміцнення співпраці в 

цілях розробки, модернізації та розширення туристичних об'єктів і послуг в 

АСЕАН; створення сприятливих умов для державного і приватного секторів з 

метою більш глибокого залучення до розвитку туризму, подорожей в середині 

АСЕАН і інвестицій в туристичні послуги і об’єкти [57]. 

В процесі співпраці в рамках цієї Угоди щодо регулювання діяльності з 

надання туристичних послуг,  в статті 2 цієї Угоди, сторони також домовились: 

про продовження домовленостей про угоди про безвізові режими для громадян 

держав-членів АСЕАН, які будуть укладені в межах регіону на основі 

двосторонніх угод про безвізові режими між державами-членами; гармонізацію 

процедур видачі віз для міжнародних мандрівників; поступову відмову від 

зборів і податків на поїздки громадян держав-членів АСЕАН, що подорожують 

в інші держави-члени АСЕАН; заохочення використання смарт-карток для  

бізнес і постійних мандрівників і, в разі необхідності, для транскордонного 

переміщення на основі двосторонніх угод, укладених між державами-членами; 

поліпшення зв'язку з міжнародними мандрівниками за допомогою 

використання універсальних символів і багатомовних знаків і форм; і 

спрощення процесу видачі проїзних документів та поступово знижуючи всі 

бар’єри, що виникають під час подорожі.  

Уніфікація правовго регулювання в рамках цієї організації, містить 

всебічний напрямок в регулюванні туристичних відносин. Включені питання 

пов’язані з порушенням прав на свободу пересування, збереження 

навколишнього середовища, впливу інформаціїного суспільста, та економічної 

вигоди. 

Туристична асоціація країн Азії та Тихого океану (PATA/ПАТА) є 

визнаним авторитетом в галузі подорожей і туризму в межах Азії і 

Тихоокеанського.  PATA, що забезпечує маркетинг, дослідження і освітні 

можливості для членів урядових туристичних офісів, авіакомпаній, готелів, 
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туристичних агентств, туроператорів і пов'язаних з ними компаній. Місією 

ПATA є підвищення зростання, цінності і якості поїздки в напрямку Тихого 

океану і Азії в інтересах його членів. ПАТА вже давно є прихильником 

балансування зростання з відповідальними заходами по збереженню. Для 

досягнення цієї мети вона проводить щорічні конференції, щорічні ярмарки і 

кілька конференцій з конкретних питань. Міждержавне співробітництво в 

регіоні є результатом, що активно впроваджується ПATA по всьому регіону 

АТЕС, регіону Асоціації держав Південно-Східної Азії; і в більш конкретних 

областях, таких як регіон Великого Меконгу (GMS), в дельті річки Чжуцзян, що 

покриває Південний Китай, Макао і Гонконг і Південно-Азіатській асоціації 

регіональної співпраці. Вплив результатів дослідження, що зроблені цією 

Асоціацію впливають на рішення щодо регулювання туристичної діяльності в 

цілому регіоні. 

Великим досягненнями в галузі розвитку регулювання туристичної 

діяльності також слід відзначити об’єднання Карибської Співдружності 

(КАРІКОМ/ CARICOM). Карибське співтовариство (КАРИКОМ) являє собою 

угруповання з двадцяти країн: п'ятнадцять держав-членів і п'ять асоційованих 

членів. Карибське співтовариство і Спільний ринок (КАРИКОМ, з англ. – 

Caribbean Community and Common Market, CARICOM) створений у 1973 р. 

англомовними країнами Карибського басейну на основі Договору Чагуарамас 

як спадкоємець Карибської асоціації вільної торгівлі (1968 р.). До складу 

КАРИКОМ входять 14 країн, серед яких острівні держави Карибського басейну 

(напр., Багамські о-ви, Барбадос, Ямайка), а також Беліз, Гайана та Суринам. 

Дана угода передбачає скасування митного обкладання майже всіх товарів, крім 

обмеженої групи [34]. 

Сектор туризму було визначено в якості одного з ключових чинників 

економічного зростання в стратегічному плані КАРИКОМ на період з 2015 р. 

до 2019 р. У зв’язку з цим Глави урядів КАРИКОМ схвалили рекомендацію 

Комісії з економіки, що цей сектор буде вважатися раннім фактором зростання 
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який міг б забезпечити значні побічні зв'язки з іншими секторами, а саме 

розбудова (через розширення розміщення і розважальних об'єктів і пов'язаної з 

ними інфраструктури); сільське господарство та переробкаи 

сільськогосподарської продукції (для підтримки підвищеного попиту на 

продукти харчування та інші товари для індустрії туризму); і енергії, зокрема в 

рамках цільової програми використання відновлюваних джерел енергії 

(спрямованих на зниження залежності від імпорту палива і просування нової 

галузевої діяльності) [34]. 

Переглянутий Чагуарамаський Договір 2001 р. про створення 

Карибського співтовариства, включаючи єдиний ринок і економіку КАРІКОМ, 

також містить норми, що стосуються регулювання туристичної діяльності. 

Зокрема, ст. 55 цього Договору про сталий розвиток туризму встановлює, що 

«співтовариство у співпраці з компетентними міжнародними організаціями 

повинно сформулювати пропозиції щодо розвитку сталого туризму. Ці 

пропозиції повинні визнати важливість туризму, як суб-сектора для 

економічного розвитку регіону, а також необхідність збереження його 

культурних і природних ресурсів і підтримки балансу між здоровою екологією 

та економічним розвитком» [65]. Так як Договір стосується створення вільного 

ринку, подібно до ЄС, він, зокрема, стосується також і питань пов’язаних з 

регулюванням торгівлею послуг, захистом прав споживачів, регулювання 

транспотрної політики, що має на увазі створення єдиних стандартів в межах 

Співтовариства для надання таких послуг.  

У Договорі вказано, що держави-члени повинні переконатися, що їх 

товари та послуги, що надаються вв межах КАРІКОМ задовольняють правила, 

стандарти, кодекси та вимоги до ліцензування, встановлені або затверджені 

компетентними органами в Співтоваристві. Що стосується дотримання 

принципу добросовісності в торгівлі туристичними послугами, то в ст. 184, у 

п. 1(f) ідеться про те, що Співтовариство повинно «сприяти наданню адекватної 

інформації для споживачів, щоб дозволити їм здійснити усвідомлений вибір». 
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Загалом, Карибське Співтовариство створило ефективну основу для правовго 

регулювання діяльності, пов’язаної з наданням туристичних послуг, що 

дозволить ефективно розвивати туризм для всіх сторін цих відносин [13, 

с. 165].  

Що стосується юридичної сили домовленостей в рамках цього Договору, 

то вони мають зобов’язальний, а не рекомендаційний характер, про що вказано 

в ст. 9, яка має назву «Загальне зобов'язання щодо імплементації»: «Держави-

члени повинні вжити всіх належних заходів, чи то загальні, чи то окремі, щоб 

забезпечити виконання зобов’язань, які випливають з цього Договору або які 

випливають в результаті рішень, прийнятих Установами та Органами 

Співтовариства. Вони повинні сприяти досягненню цілей Співтовариства. Вони 

повинні утримуватися від будь-яких заходів, які могли б поставити під загрозу 

досягнення цілей цього Договору» [65]. Хоч і загальнообов’язкових 

уніфікованих норм конкретно щодо регулювання туристичної діяльності в 

рамках цього Співтовариства немає, але є важлива загальнообов’язкова основа 

в рамках установчого Договору, де присутнє регулювання основних аспектів, 

пов’язаних з туристичною діяльністю [13, с. 165]. 

Важливим інструментом в процесі регіональної уніфікації правовго 

регулювання туристичної діяльності можна назвати Угоду про економічне 

партнерство КАРІФОРУМ-ЄС [66]. Ця Угода була підписана у жовтні 2008 р. 

між Антигуа і Барбуда, Багамськими Островами, Барбадосом, Белізом, 

Домінікою, Гренадою, Гайаною, Ямайкою, Сент-Люсією, Сент-Вінсентом і 

Гренадінами, Сент-Кітсом і Невісом, Сурінами, Тринідадом, Тобаго і 

Домініканською Республікою та ЄС. Метою Угоди є полегшення для людей і 

підприємств з двох регіонів інвестувати в і торгівлю один з одного, таким 

чином, щоб допомогти країнам Карибського басейну розвивати економіку і 

створювати нові робочі місця [13, с. 166]. 

Угода охоплює не тільки традиційну торговельну політику і питання, 

пов'язані з торгівлею, а й питання, нового покоління, такі як політика у сфері 
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конкуренції, державних закупівель, а також зобов'язань, що зв'язують торгівлю 

зі стійким розвитком (включаючи хорошу екологічніу практику та кращі 

трудові стандарти). Угода також приділяє особливу увагу регулюванню 

діяльності з надання туристичних послуг. Домовленості щодо такого 

регулювання виділено в Секції 7, яка так і називається ‒ «Туристичні послуги». 

Секція регулює питання, пов’язані з запобіганням антиконкурентної практики; 

доступу до технології; сприянням участі малих і середніх підприємств в секторі 

туристичних послуг; співпраці в напрямку взаємного визнання вимог, 

кваліфікацій, ліцензій або інших регулювань; збільшенням впливу туризму на 

сталий розвиток, дотриманням екологічних і якісних стандартів, що 

застосовуються до туристичних послуг розумним і об'єктивним чином, не 

створюючи непотрібних бар'єрів в торгівлі та ін. 

Глава 6 цієї Угоди стосується регулювання електронної комерції, яка 

безпосередньо пов’язана з туристичною діяльністю. У п. 2 Ст. 119 вказано: 

«Сторони погоджуються з тим, що розвиток електронної торгівлі повинен 

повністю відповідати найвищими міжнародними стандартами захисту даних, 

для того щоб забезпечити довіру користувачів електронної комерції». 

В умовах активного розвитку електронної торгівлі туристичними 

послугами, це дозволить сторонам створити єдину систему контролю та 

стандартизації правил в електронній торгівлі, що допоможе споживачам без 

шкоди користуватися такими послугами. Таким чином, вищезгадане 

співробітництво між Європейським Союзом та країнами Карибської 

Співдружності створює початкову базу в уніфікації правових норм в напрямку 

правового регулювання туристичної діяльності, що дозволить зробити туризм 

якіснішим та доступнішим для обох сторін цього договору. Карибський регіон 

має високий туристичний потенціал і наявність ефективного правового 

регулювання дозволить поступово зменшувати порушення прав споживачів 

туристичних послуг, сприятиме розвитку економіки регіону та стане набагато 

привабливішим для туристів з Європи та Америки [13, с. 166‒167]. 
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Ще одним впливовим співробітицтвом, можна назвати 

Північноамериканську угоду про вільну торгівлю (НАФТА) [60], що вступила в 

силу в 1994 році, створивши одну з найбільших в світі зон вільної торгівлі і 

заклала основи для сильного економічного зростання і підвищення добробуту 

для Канади, Сполучених Штатів Америки та Мексики. Важливо, що 

Північноамериканська угода про вільну торгівлю включає в себе механізми 

вирішення спорів на основі встановлених норм. В рамках НАФТА 

підприємства можуть торгувати і інвестувати з усвідомленням того, що правила 

існують, вони забезпечують справедливе поводження і що існують процедури 

вирішення спорів неупереджено, в тих рідкісних випадках, коли вони 

відбуваються.  

Що стосується туристичних послуг то Угода передбачає в ч. 5 гл.  12 

регулювання транскордонного надання послуг. Ця глава застосовується до 

заходів, вжитих або підтримуваних Стороною у зв'язку з транскордонною 

торгівлею послугами з боку постачальників послуг іншої Сторони, в тому числі 

заходів, що стосуються: виробництва, розподілу, маркетингу, продажу і 

постачання послуг; придбання використання, або оплати послуги; доступу і 

використання систем розподілу і транспортування у зв'язку з наданням послуг; 

наявність на його території постачальника послуг іншої Сторони; надання 

застави чи іншої форми фінансового забезпечення в якості умови для надання 

послуги. В главі також обговорені заходи щодо лібералізації, ліцезування та 

сертифікації торгівлі послугами. Щодо конкретного правового регулювання 

туристичної діяльності в рамках цього об’єднання, то воно має загальний 

характер і при здійснення діяльності з надання туристичних послуг Сторони 

керуються нормами цієї Угоди і своїм внутрішнім регулюванням. 

Таким чином, проаналізувавши співробітництво в рамках основних 

регіональних об’єднань, можна відмітити, що уніфікація правового 

регулювання діяльності з надання туристичних послуг в окремих випадках має 

більш якісний вигляд ніж на міжнародному рівні. Це пов’язано з 
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зобов’язаннями, що беруть на себе сторони в рамках цих відносин. Тобто, на 

відміну від загальних міжнародних норм, що існують в цій галузі, регіональні 

норми швидше імплементуються в законодавства сторін, в зв’язку з існуванням 

обговорених механізмів такої імплементації. Регіоналізм завжди користувався в 

якійсь мірі більшою популярністю через закладене в свідомості розуміння, що 

сусіди є кращими для співпраці, якщо, звичийно, вони є дружніми і не 

примхливими [13, с. 167]. 

 

2.3. Поняття електронного туризму та його міжнародно-правове 

регулювання  

 

Міжнародно-правова проблематика регулювання надання послуг у сфері 

індустрії туризму, як міжгалузевої господарської економіки, набула особливої 

актуальності з впровадженням високих інформаційних технологій в 

невиробничу сферу економічних відносин. Переважно – це інформаційно 

залежна промисловість пов’язана з пошуком і розробкою нових засобів для 

поширення продуктів і послуг, пов’язаних з туризмом, маркетингової 

інформації для споживачів, а також із забезпеченням комфорту і зручності для 

мандрівників. Крім того, споживачі постійно шукають нові джерела інформації, 

що допоможуть їм прийняти остаточне рішення перед купівлею туристичної 

послуги і зроблять їх подорож більш комфортною. Використання Інтернету 

мандрівниками для планування і бронювання поїздок продовжує зростати 

швидкими темпами.  

У зв’язку з цим виникає новий вид правових відносин, предметом яких є 

електронна комерція та електронний бізнес. Правова сутність полягає в тому, 

що електронна комерція формалізує правовідносини щодо купівлі, продажу чи 

обміну товарів, послуг або інформації через комп'ютерні мережі, в тому числі в 

Інтернеті. Електронний бізнес є більш широким поняттям і включає в себе не 

тільки процес купівлі та продажу товарів і послуг, але й обслуговування 
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клієнтів, співпрацю з діловими партнерами, проведення електронного навчання 

та проведення електронних транзакцій у рамках організації . 

Д. Бугаліс вважає, що «елекронний туризм відображає оцифровку всіх 

процесів і ланцюжків доданої вартості в сфері туризму, подорожей, гостинності 

та кейтирингової промисловості. На тактичному рівні він включає в себе 

електронну комерцію і застосовує інформаційно-комунікаційні технології 

(далі – ІКТ) для забезпечення максимальної ефективності та результативності 

діяльності в сфері організації туризму. На стратегічному рівні електронний 

туризм революціонізує всі бізнес-процеси, весь ланцюжок створення вартості, а 

також стратегічні відносини туристичних організацій з усіма зацікавленими 

сторонами» [61, р. 76‒77]. 

Ефект впливу Інтернету на розвиток туристичної індустрії та відповідне 

зростання економічної вигоди для кожної держави в результаті цього розвитку 

є аргументовано доказовим. Разом з цим виникає необхідність у відповідному 

міжнародно-правовому регулюванні діяльності, пов’язаної з електронним 

туризмом. Таке регулювання є визначальним для забезпечення ефективного 

захисту прав споживачів туристичних послуг.  

Необхідність формування механізму міжнародно-правового регулювання 

діяльності в мережі Інтернет активно досліджується як вітчизняними, так і 

закордоннми науковцями. Особливу увагу викликають наукові положення, 

сформульовані Г. Динисом, який стверджує: «Інтернет часто розглядається як 

комунікування без кордонів завдяки технологічним перевагам, Інтернет-

комунікаціям, незалежно від місця розташування споживача. Комунікації без 

кордонів швидко поширюються, створюючи правові колізійні ситуації для 

визначення юрисдикції одночасно як стосовно до предмету правового 

регулювання публічного права так і стосовно до приватного права» [7, с. 283]. 

Отже, необхідність міжнародно-правового регулювання та створення  

уніфікованих норм, що зможуть ефективно регулювати надання туристичних 

послуг, є очевидним, оскільки вони широко продаються та споживаються 
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завдяки мережі Інтернет та виходять за межі державних кордонів. К. Шахбазян 

наголошує на «екстранаціональному характері» правовідносин в Інтернеті, які 

виходять за межі як внутрішньої компетенції, так і територіальних кордонів 

держав [50]. А. Пазюк визначає основні функції, які має виконувати 

міжнародне право в глобальному інформаційному суспільстві, а саме: 

«координуючу (інтернаціоналізації, інтеграції) – щодо вироблення єдиних 

правил поведінки в інформаційній сфері на міжнародному рівні; регуляторну – 

спрямовану на упорядкування міжнародних  інформаційних обмінів між 

недержавними акторами транснаціональних інформаційних відносин; 

забезпечувальну – щодо дотримання державами правил поведінки в 

інформаційній сфері в цілому та в кіберпросторі, зокрема; охоронну – з 

підтримання міжнародного правопорядку в інформаційній сфері та покарання 

його порушників» [37, с. 188]. 

Дж. Р. Матіасон і Ч. С. Кульман вважають, що: «Феноменальне зростання 

Інтернету, в поєднанні з його безмежним характером, поставило питання про 

міжнародне управлінні в незвично застиглих умовах. У реальному сенсі 

Інтернет являє собою віртуальне глобальне загальне надбання, спільну 

спадщину, майже класичне міжнародне суспільне благо. Його управління, 

таким чином, є предметом стурбованості міжнародної громадськості» [154]. 

В процесі користування туристичними послугами, які часто надаються 

через мережу Інтернет, захист прав споживачів виходить за межі однієї 

держави і тому єдині уніфіковані правила дозволяють сформулювати 

ефективний рівень якісних показників туристичних послуг.  

Резолюцією Генеральної Асамблеї ООН 56/183 (від 21 грудня 2001 р.) 

було схвалено проведення Всесвітньої зустрічі на вищому рівні з питань 

інформаційного суспільства (WSIS) в два етапи. Перший етап проходив в 

Женеві з 10 по 12 грудня 2003 р., на ньому була прийнята Декларація 

тисячоліття [215]. У цій Декларації сторони домовились про зміцнення основи 

для довіри, включаючи інформаційну безпеку і безпеку мереж, аутентифікацію, 
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конфіденційність і захист прав споживачів, що є передумовою для розвитку 

інформаційного суспільства та зміцнення довіри між користувачами ІКТ. На 

цій же конференції був прийнятиий План дій в якому були зазначені основні 

цілі співпраці, серед яких є захист прав споживачів. Також, Генеральному 

секретарю ООН було запропоновано створити робочу групу з питань 

управління Інтернетом. Завданням цієї робочої групи є організація відкритого 

діалогу з питань управління Інтернетом між всіма зацікавленими сторонами. 

На другому етапі, що проходив в Тунісі з 16 по 18 листопада 2005 р., був 

прийнятий Туніський порядок денний для інформаційного суспільства. Щодо 

питання захисту прав онлайн-споживачів, сторони в цьому порядку денному 

визнали збільшення обсягу і вартості електронного бізнесу як  всередині, так і 

за межами національних кордонів і закликали до розробки національного 

законодавства та практики в сфері захисту споживачів, механізмів 

правозастосування, де це необхідно, щоб захистити права споживачів, які 

купують товари та послуги через Інтернет, а також для розширення 

міжнародного співробітництва для сприяння подальшого розвитку, в 

недискримінаційній формі , відповідно до чинних національних законодавств, 

електронного бізнесу так само як і збільшення споживчої довіри до нього [216]. 

Така кооперація є наслідком виникнення критичної фази в світовій 

торгівлі, коли споживачі і виробники по всьому світу відчули комфорт від 

викоритання ІКТ та відповідну швидкозростаючу вигоду для себе. Але разом з 

вигодою виникли і перешкоди, які сфокусували увагу на необхідності 

міжнародно-правового регулювання використання ІКТ. 

Електронний туризм включає в себе електронну комерцію і застосовує 

ІКТ для забезпечення максимальної якості та ефективності організації 

турпоїздки. Щодо максимальної якості, то в цьому випадку туристи 

користуються різноманітними інформаційними джерелами, щоб якомога краще 

спланувати свою подорож.  
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Розвиток у світі створених платформ соціальних мереж, таких як Twitter, 

Facebook, Youtube і зосередженої в Китаї соціальної мережі Webo поряд з 

впливом таких сайтів, як TripAdvisor, змістив джерело консультацій та 

інформації у вільну, але потужну інтернет-спільноту, яка також часто 

інформована про місцеві туристичні продукти і послуги. Існування таких 

інформаційних джерел створило проблему щодо контролю над наданою 

інформацією в соціальних мережах відносно того чи іншого туристичного 

продукту. Недостовірна інформація, надана у вільних соціальних мережах, 

може вплинути як на споживача, який отримує помилкову інформацію 

стосовно послуги або продукту, так і на постачальника, щодо якого нададуть 

неправдиву інформацію.  

На нашу думку, створення єдиних стандартів і норм зможуть створити 

систему захисту від порушення прав внаслідок поширення недобросовісної 

інформації в мережі Інтернет. Використовуючи можливості соціальних мереж 

для реклами власного туристичного продукту, постачальники туристичних 

послуг зобов’язані надавати правдиву інформацію щодо своїх продуктів у 

відповідності до вимог національного законодавства. Кожній державі 

притаманна характерна система національного законодавства, що створює 

правові колізії у правовідносинах з іншими суб’єктами. Це ускладнює 

міжнародну торгівлю. Вирішення проблеми полягає в уніфікації міжнародно-

правових стандартів, що створить механізм міжнародно-правової 

відповідальності за надання неправдивої інформації. 

Аргументованим  прикладом здійснення недобросовісної практики в 

мережі Інтернет, а саме в межах соціальної мережі, може стати рішення PS9345 

Довіреного органу з питань конкуренції і ринку Італії в 2014 р., що 

констатувало недобросовісність комерційної практики, яка реалізовувалась з 
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вересня 2011 р. ТОВ TripAdvisor∗ (компанія США, яка здійснює свою 

діяльність на сайті www.tripadvisor.it) та італійським ТОВ TripAdvisor, що 

наклало солідарний для двох компаній адміністративний штраф у розмірі 

500 тис. євро. Ця мережа була звинувачена Національною спілкою споживачів 

Італії в порушені Кодексу прав споживачів Італії (ст. 20, 21, 22), в поведінці, 

яка вводить в оману широку аудиторію споживачів туристичних послуг, а саме 

розміщення відгуків на сайті про певні туристичні об’єкти, що містили 

неправдиву інформацію і були надані особами, які ніколи не відвідувати ці 

місця. ТОВ TripAdvisor у свій захист стверджував, що не встигає контролювати 

весь потік відгуків. У рішенні було поставлено під сумнів всі огляди, надані на 

сайті за відсутності структурованої системи управління оглядом, яка дозволяє 

з'ясувати справжність і правдивість такого огляду. Ця мережа була звинувачена 

в недобросовісній комерційній практиці, а її діяльність призупинена на 

території Італії [179].  

Наведене вище рішення створило певний прецедент у питанні 

регулювання надання інформації в межах сучасних соціальних мереж. Оскільки 

TripAdvisor здійснює свою діяльність по всьому світу, бо це веб-сайт і ним 

можуть користуватися всюди, де є Інтернет, питання конторолю над 

інформацією, яку він надає, є надзвичайно актуальним, зважаючи на його вплив 

на торгівлю і споживання туристичних послуг.  

У процесі збільшення купівлі товарів і послуг в мережі Інтернет та при 

відсутності єдиного міжнародного механізму регулювання та захисту великим 

досягненням стало створення споживачами напівофіційної асоціації за 

ініціативи датського споживчого омбудсмена, що допомагає споживачам з 

усього світу захистити свої права від порушень при купівлі товарів та послуг в 

мережі Інтернет, якщо вони мають транскордонний характер. Міжнародна 

                                                             

*TripAdvisor – американський веб-сайт, що дозволяє своїм користувачам спланувати 

майбутню подорож до будь-якої країни світу. Послуги сайту є безкоштовні для користувачів, 

які надають більшу частину контенту. 
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мережа захисту прав споживачів і правозастосовчої практики (ICPEN), 

колишній Міжнародний нагляд за Мережевим маркетингом (IMSN) являє 

собою глобальну мережу органів захисту прав споживачів, яка бере участь у 

вирішенні спорів та сприяє розвитку співробітництва між правоохоронними 

органами для розв’язання суперечок, що виникають у зв’язку з торгівлею через 

міжнародні кордони. Мета організації в складі органів захисту прав споживачів 

з більше ніж 60 країн полягає в захисті економічних інтересів споживачів по 

всьому світу, обміні інформацією про транскордонну комерційну діяльність, 

що може вплинути на добробут споживачів та заохочення глобального 

співробітництва між правоохоронними органами [35].  

Враховуючи квазі-статус організації, існує можливість здійснювати 

консультації з Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) 

та Конференцією Організації Об'єднаних Націй з торгівлі та розвитку 

(ЮНКТАД) та іншими впливовими торгово-економічними міжнародними 

організаціями. 

У рамках ICPEN було створено Міжнародний Інтернет Розчищувач 

(International Internet Sweeps), що є ініціативою агентств в усьому світі щодо 

захисту прав споживачів, які працюють разом для боротьби з кібер-

шахрайствами і спрямовані на підвищення довіри споживачів до електронної 

комерції. Важливість цієї ініціативи полягає в тому, що агентства сканують 

Інтернет для захисту прав споживачів усього світу, включаючи також інші 

форми електронних засобів зв'язку, наприклад, мобільні телефони, оглядають 

сайти, які мають потенціал щодо введення в оману споживачів.  

Згаданою оргінізацією створений веб-сайт www.econsumer.gov, на якому 

споживачі усього світу можуть поскаржитися на міжнародні афери та отримати 

інформацію про подальші кроки, які можна запровадити для боротьби з 

шахрайством. Подані скарги допомагають агентствам із захисту споживачів у 

всьому світі виявляти тенденції і працювати разом з метою запобігання 

міжнародним аферам. Дослідивши на цьому сайті офіційні дані Топ-категорій 
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скарг за період від 1 квітня до 30 червня 2016 р., була отримана така 

інформація: скарги, що стосуються подорожей та відпочинку, посідають 5 

місце з 10 (всього 85 скарг), скарги щодо інформаційних послуг через 

Інтернет – 6 місце (всього 67 скарг) [33]. 

Статистика, що наводиться свідчить про вплив розвитку ІКТ на діяльність 

з надання туристичних послуг і відповідну незахищеність туристів, що 

користуються такими послугами по всьому світу. Зростання кібер-шахрайств в 

мережі Інтернет впливає на якість туристичного продукту, що також може 

зіпсувати репутацію постачальника туристичних послуг і вплинути на його 

конкурентоспроможність. Тому діяльність вищезазначеної організації є 

корисною для обох учасників туристичних відносин. 

Для організації та координації співробітництва країни-члени ICPEN 

підписали Меморандум про створення і роботу Міжнародної мережі захисту 

прав споживачів і правозастосовчої практики (2016 р.), де сторони обумовили 

основні напрями співпраці, механізм здійснення такого співробітництва та 

можливості вступу до цієї організації [144]. 

Наявність такої організації є перспективною можливістю для всіх онлайн 

споживачів захистити свої порушені права, а урядам всіх держав співпрацювати 

для створення ефективного регулювання такої діяльності. Наскільки 

безпечніше буде придбати онлайн ті чи інші туристичні послуги у країні, куди 

планує свою подорож мандрівник, настільки більший притік коштів в 

економіку може очікувати ця країна. Обмін інформацією щодо процесів захисту 

прав споживачів дозволить країнам перебрати найкращі практики такого 

захисту і імплементувати їх у свої законодавства. Також варто зазначити, що не 

приєднання держави до цієї організації не означає, що вона не буде підпадати 

під її моніторинг.  

Важливим кроком в міжнародно-правовій уніфікації питань, пов’язаних з 

електронною комерцією стало прийняття Радою ОЕСР першого міжнародного 
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документа щодо захисту прав споживачів в контексті електронної торгівлі 

(«Рекомендації 1999»).  

24 березня 2016 р. Рада ОЕСР переглянула цей документ, і запропоновані 

рекомендації Ради із захисту прав споживачів у сфері електронної комерції 

(«Переглянуті рекомендації») в даний час стосуються нових тенденцій і 

проблем, з якими стикаються споживачі в сучасному динамічному ринку 

електронної комерції. Рекомендації стосуються бізнес-споживачів електронної 

комерції, в тому числі комерційної практики, за допомогою якої бізнесу 

надається можливість полегшити здійснення транзакцій «споживач до 

споживача» (далі «електронної комерції»). Ці рекомендації закликають уряди 

та зацікавлені сторони працювати разом, щоб досягти високого рівня захисту 

прав споживачів і визначити, які зміни   необхідні для врахування особливих 

обставин електронної комерції, в тому числі для дітей та вразливих або таких, 

що перебувають у несприятливих умовах, споживачів. Щодо реклами в 

електронній комерції, то тут сказано, що реклама і маркетинг повинні чітко 

ідентифіковуватись. 

Це, на нашу думку, є важливою нормою. Аргументом є швидке зростання 

впливу соціальних мереж, в яких поширена різна анонімна реклама, яка 

створює інформацію, що може вводити в оману споживачів тих чи інших 

послуг, особливо це стосується анонімних відгуків про туристичні об’єкти чи 

продукти. 

При використанні для бронювання готелів таких популярних сайтів як 

booking.com або hotelscan.com тощо, виникає необхідність у безпеці проведення 

відповідних транзакцій та отримання підтвердження про успішне завершення 

такого бронювання.  

У цьому випадку Переглянуті рекомендації встановлюють, що під час 

здійснення таких транзакцій необхідно дотримуватись політики 

конфіденційності наданої інформації про доступні варіанти вирішення спорів та 

відшкодування збитків, початкову ціну, включаючи всі фіксовані обов'язкові 

http://booking.com/
http://hotelscan.com/


90 

 

платежі, інформацію про існування змінних обов’язкових і необов'язкових 

платежів, деталі та умови, пов'язані з відміною, припиненням або скасуванням 

тощо. Після завершення транзакції необхідно відправити підтвердження про 

проведення в місце, яке вказує споживач [162]. 

Бронюючи готель, дуже часто можна зустрітись з неадекватністю 

інформації про всі аспекти перебування та проживання в цьому готелі. Часто 

маленьким і дуже непомітним шрифтом готель вказує про додаткові оплати, які 

мандрівник повинен буде сплатити по приїзді, а деколи і не вказуюють взагалі. 

Це також може стосуватися і розміщення фотографій самого готелю і номера, в 

якому нібито буде проживати мандрівник, що не відповідають дійсності. З 

такими та іншими схожими проблемами щоденно стикаються споживачі у 

всьому світі. Механізм відповідальності та відшкодування моральних збитків, 

створений на основі багатосторонньої міжнародної співпраці, дозволить 

зменшити такі порушення. 

Уніфікація правових норм може бути визначальним фактором у процесі 

формування механізму правового регулювання діяльності, що стосується 

туризму. Зростаюче онлайн-бронювання готелів, квитків, транспортних послуг 

та недобросовісна практика сторін, що надають такі послуги, призводять до 

порушення прав споживачів, а їхня непоінформованість щодо подальших дій 

призводить до збільшення недовіри споживачів до таких послуг. Впевненість у 

можливості ефективного захисту своїх інтересів та справедливе відшкодування 

понесених споживачами збитків дозволить електронному туризму процвітати 

та сприятиме розвитку якісних туристичних послуг. 

Авторитетним інструментом в уніфікації міжнародно-правових норм, що 

стосуються електронної торгівлі, є Типовий закон Комісії Організації 

Об'єднаних Націй по праву міжнародної торгівлі (UNCITRAL) про електронну 

торгівлю 1996 року. Цей закон прийнятий більше ніж в 60 країнах світу. 

Типовий закон про електронну торгівлю (ТЗЕТ) має на меті зробити можливим 

і легшим ведення торгівлі з використанням електронних засобів шляхом 
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надання в розпорядження національних законодавців зводу визнаних на 

міжнародному рівні норм, спрямованих на усунення правових перешкод для 

електронної торгівлі та підвищення її юридичної передбачуваності. Він 

призначений для подолання перешкод, що виникають у зв'язку з положеннями 

закону, які не можуть бути змінені на підставі договору, шляхом встановлення 

рівного режиму для паперової та електронної інформації [189].  

Разом із тим, враховуючи, що згаданий закон полегшує електронну 

торгівлю, виникають проблеми в тому плані, що не всі держави до нього 

приєдналися. Стосовно туризму, то існує багато мандрівників, які мають 

бажання подорожувати не тільки до розвинених країн. Тут і виникає проблема, 

яка пов’язана відсутністю не тільки єдиних міжнародних норм у цій галузі, а й 

із відсутністю такого регулювання в багатьох національних законодавствах. 

На нараді експертів ЮНКТАД на тему «Кіберзаконодавство і 

регулювання з метою розширення електронної торгівлі, включаючи тематичні 

дослідження і витягнуті уроки» в Женеві, 25-27 березня 2015 р. сторони дійшли 

висновку, що незважаючи на важливість довіри споживачів у сегменті 

електронної торгівлі, глобальне зіставлення законодавства про захист прав 

споживачів засвідчує, що в багатьох країнах, що розвиваються, і країнах з 

перехідною економікою, як і раніше, немає відповідних законів.  

Проаналізована статистика щодо 119 країн, стосовно яких є доступні дані, 

законодавство про захист споживачів, яке стосується електронної торгівлі 

введене в 90 країнах (з яких 56 є країнами, що розвиваються або країнами з 

перехідною економікою). Але стосовно 73 країн даних отримати не вдалося, а 

це, можливо, говорить про те, що питання захисту прав споживачів в Інтернеті 

вирішене не в повному обсязі. Що стосується регіональних тенденцій, то 

масштаби введення законодавства про захист прав споживачів особливо 

невеликі в Африці. Такі закони прийняті тільки у 18 з 54 африканських держав. 

Цей показник вищий в Латинській Америці, де відповідне законодавство є в 16 

із 20 країн регіону. У випадку Океанії та більшості країн з перехідною 
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економікою, то дані про стан законодавства стосовно захисту прав споживачів 

відсутні [52]. Така статистика свідчить про певні негативні наслідки. Відносно 

туризму, зазначимо, що він споживається у всьому світі. Надзвичайно 

популярним зараз стає туризм до Океанії та Африки, де споживач взагалі є 

законодавчо незахищеним. 

Загальні основи щодо міжнародно-правового регулювання туристичних 

послуг сформовані, але процеси імплементації в національні законодавства 

відбувається досить повільно, основна причина – відсутність універсального 

трактування контексту міжнародно-правових норм в національних 

правопорядках. Електронна комерція процвітає. Разом з тим розвивається 

недобросовісна комерційна практика та кібер-шахрайства.  

На нашу думку, існує нагальна необхідність у створенні 

загальнообов’язкових міжнародно-правових норм, що допоможе уникнути 

розповсюджених перешкод і проблем, які виникають при здійсненні 

електронної комерції.  

Створена міжнародна організація ICPEN, яка допомагає інтернет-

споживачам захистити свої права та оскаржити порушені права є реальним 

досягненням міжнародного співтовариства. В перспективі є необхідність в 

отриманні офіційного статусу ICPEN та формуванні єдиного загального 

механізму міжнародно-правової відповідальності за порушення, які 

здійснюються в Інтернеті. Це створить правові основи для комфортної 

реалізації туристичних подорожей. В свою чергу, цезможе призвести до 

зменшення неконкурентної практики в цій сфері та в цілому до економічного 

зростання країн [11, с. 124‒130]. 
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2.4. Проблеми реалізації і гарантій прав людини на відпочинок у 

системі сучасних міжнародних відносин 

   

Глобалізація зростаючого взаємопроникнення держав, ринків, 

комунікацій та ідей через кордони є однією з провідних характеристик 

сучасного світу. Розвиток міжнародних норм та інститутів щодо захисту прав 

людини досяг такого рівня, як ніколи за всю історію існування людства. 

Бажання людей подорожувати стало невід’ємною частиною їхнього життя та 

правом, яке гарантується всіма державами. Розвиток інформаційного 

суспільства надав можливість отримувати інформацію про нові пункти 

призначення, створив нові полегшені способи придбання туристичного 

продукту. Глобальний розвиток транспортної інфраструктури створює 

сприятливе середовище для туризму в найвіддаленіші куточки світу. Але разом 

з цим, тероризм та війни спричинили появі різноманітних регульованих 

державами заходів, що стосуються безпеки документів, конролю на кордонах, 

візової політики, та нових міграційних законів. Такі заходи створили певні 

перешкоди, що стосуються ефективної реалізації свободи переміщення та права 

на відпочинок, які гарантуються основними міжнародно-правовими 

документами щодо захисту прав людини [101, р. 71]. 

І. Йомен, К. Мунро і У. МакМахон-Бітті стверджують, що, живучи з 

невизначеністю та злочинністю у все більш небезпечному світі, люди стануть 

більш обізнаними зі злочинністю та тероризмом як основи повсякденного 

життя. Зрив поїздок через геополітичні тенденції, екологічні катастрофи та 

зростання цін на безпеку відображатимуться урядами, які все частіше 

намагаються контролювати, управляти та боротися з такими потрясіннями. 

Ідентифікаційні картки, сканування сітчатки ока та відбір зразків ДНК стануть 

частиною зусиль урядів щодо зменшення та боротьби з невизначеністю задля 

підвищення рівня безпеки [225, р. 174‒190]. Такі зусилля стають перепоною для 

тих заходів, які уряди намагаються узаконити на національному і 
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міжнародному рівні для сприяння збільшення подорожей в свої країни та для 

гарантії реалізації права на відпочинок.  

Як зазначають С. Негат та М.-К. Некшу, соціальний престиж людини 

більше не визначається тільки на основі кар'єри, але також і на розмірі вільного 

часу і підтверджується тим фактом, що час відпочинку в сучасному суспільстві, 

якщо розглядати в найбільш повному сенсі, отримав статус однієї з основних 

функцій життя людини, разом з роботою, сім’єю, житлом, комунікаціями, 

культурою і так далі. Тому туристичні подорожі займають провідну роль в 

активний час відпочинку [159, р. 46]. З цього твердження само собою випливає, 

що туризм відноситься до основоположного права людини, права на свободу 

вираження та права на свободу пересування. Але норми, створені міжнародним 

правом щодо захисту прав людини, які стосуються туризму, не мають 

конкретного характеру і при їх визначенні стикаються з іншим феноменом, 

зокрема питанням міграції, що впливає на створення різної міграційної 

політики держав, тим самим обмежуюючи права людей, які хочуть 

подорожувати. 

Туризм вже давно став чимось більшим чим явище, яке приносить 

економічну вигоду. Його давно вже почали відносити до основоположних прав 

людини. Туризм включає в себе право на подорож, а воно в свою чергу входить 

до права на свободу переміщення. Думки науковців щодо трактування права на 

свободу переміщення, яке гарантується основними міжнародно-правовими 

конвеціями щодо захисту прав людини різняться.  

Наприклад, М. Лонго є прихильником «широкого» визначення права на 

подорож, яке включає в себе пов’язані з ним права, такі як місце проживання, а 

також захищає від прямих і непрямих перешкод. Тут мова йде про подорож, яка 

не є просто рухом особи, а включає права, що роблять мобільність можливою. 

Крім того, він вважає, що таке широке визначення задовольняє вимоги 

демократичного суспільства [151, р. 34]. 
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Д. Вайсброт акцентує увагу на тому, що не існує загального 

міжнародного права подорожувати між країнами. Загальна декларація (ст. 13 

(1)), Міжнародний пакт про громадянські і політичні права (МПГПП) (ст. 12 

(1)), Четвертий протокол до Європейської конвенції про права людини (ст. 2 

(1)), Американська конвенція про права людини (ст. 22 (1)), Африканська 

хартія прав людини і народів (ст. 12 (1)) не гарантують поїздок між країнами, 

але вони забезпечують певним особам свободу пересування в межах держави. 

Наприклад, МПГПП надає «право на свободу пересуванняособам, які «законно 

перебувають на території держави». У той час як людина має право покинути 

будь-яку країну, людина не має права в'їзду в іншу країну. Спеціальні права на 

подорож надаються апатридам і біженцям [140, р. 27].  

Питання щодо регулювання міграції в різних державах, становить так 

звану перешкоду для розвитку сучасної мобільності та туризму в цілому. 

Розвинені держави прагнуть захистити свої держави від великого напливу 

міграції з країн, що розвиваються. Таким чином, візові політики, які стосуються 

різних країн різняться, відповідно до статистики потенційного напливу 

мігрантів з таких країн.  

Загальна особливість сучасної міграційної політики має обмежувальний 

характер. Міграція зазвичай розуміється, з точки зору безпеки, як «проблема» і 

багато країн відчувають необхідність захисту від цієї «загрози». В останні роки 

пов'язані з тероризмом побоювання поставили питання щодо кордонів в центрі 

уваги. У цьому контексті, нелегальна міграція сприймається як центральний 

феномен, що відображає пористість кордонів і міститься заклик до підвищення 

спостереження. Управління імміграцією, стає важливим напрямком 

політики [166, р. 70]. Тут можна зрозуміти політику будь-якої держави, яка 

намагається захистити своїх громадян відповідно до своїх Конституцій та 

основних законів. Це випливає з поняття суверенітету і становить основу 

безпекової політики держав.  
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Будь-яка особа, яка хоче подорожувати до іншої країни, звичайно може 

це зробити, але тільки пройшовши необхідну процедуру, яку вимагає країна 

призначення. Такі процедури різняться в залежності від громадянства особи, 

яка планує подорожувати і візової політики країни призначення до таких 

громадян. Етіене Балібар підкреслює «багатозначний» характер кордонів. Він 

вважає, що з практичної точки зору це відображає той факт, що вони не мають 

одного значення для всіх. Ніщо не є менш матеріальною річчю, ніж кордони, і 

навіть якщо це офіційно «без різниці» в якій якості ви перетинаєте кордон- 

робите це як бізнесмен або науковець, що їде на конференцію, або як молодий 

безробітний. У цьому випадку кордон стає різними сутностями для кожного, 

які не мають нічого спільного, крім назви [58, р. 81]. 

Для деяких туристів, які хочуть здійснити подорож, кордон починається з 

отримання візи, яка є необхідна для певного кола іноземців. Звичайно, паспорта 

одних держав надають привілеї і можливість вільного пересування, в той час як 

паспорта інших держав можуть значно обмежувати можливість вільного 

пересування. Майже всі країни вимагають наявність віз від громадян певної 

категорії держав, які бажають в'їхати на їх територію. Візова політика дійсно 

стала одним з головних механізмів для структурування глобальної мобільності. 

Наприклад, С. Мау досліджуючи причини, що спричинюють виникнення різних 

візових регулюваннь до громадян різних країн, виділяє економічні, соціальні та 

культурні. Тобто, в аналізуючи рівень економічного, соціального або 

культурного розвитку держави при створені візової політики щодо неї, за цими 

факторами індетифікуються держави з якийх потенційно можуть прибувати 

мігранти та залишатися там нелегально. До таких країн також відносяться ті з 

яких прибувають туристи по туристичній візі та прострочують таке 

перебування і залишаються на території нелегально [155, р. 56]. 

Е. Ноймаєр вважає, що візові обмеження виконують подвійну роль 

попереднього відбору і стримування: ті, хто не потребує отримання візи 

вважаються бажаними і відвідувачами з низьким рівнем загрози, ті, хто 
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потребує отримання візи і були схвалені консульством або посольством країни 

за кордоном не вважаються  небажаним і не представляють великий ризик , 

якщо щодо їхнього питання буде конкретніший розгляд, в той час як тому, кому 

потрібна віза, та не має її , буде відмовлено в доступі і будуть вважатися 

небажаними [160]. 

Щодо дискримінації та вибірковості, слід відмітити рішення 

Європейського суду з прав людини Тімішев проти Росії, де було сказано, що 

«ніякої різниці в ставленні, що базується виключно або вирішальною мірою за 

ознакою етнічного походження людини не може бути об'єктивно виправдане в 

сучасному демократичному суспільстві, побудованому на принципах 

плюралізму і поваги до різних культур» [185, par. 58.] 

Розуміючи існування вибірковості у візових політиках, виникає питання 

про існування дискримінації щодо певного кола громадян. З’являється 

перешкода, з якою може стикнутися проста особа, яка просто бажає відвідати 

історичну пам’ятку, пройти місячний курс навчання мови, або навідати друзів в 

країні, яка вимагає для цього візу. Якщо посилатися на статистику, яка виділяє 

країни з яких прибувають потенційні мігранти, то всі інші громадяни такої 

країни, які не мають на меті потрапити на постійне перебування, а просто 

поїхати у туристичну подорож, так само підпадають під цю статистику.  

Така візова вибірковість, не зважаючи на її дискримінаційний характер 

все ж таки виправдовується. Наприклад, процедура, яка існує в правилах 

перетину громадян з третіх країн до Європейського союзу виправдана в 

рішеннях Європейського суду з прав людини на основі ідентифікації режиму 

ЄС як «особливого правопорядку», де правила також дозволяють інспектувати 

по-різному громадян третіх країн при перетені кордону з ЄС [67, р. 14]. Що 

стосується кількості і характеру підтверджуючих документів, якими повинні 

володіти заявники, то вони можуть значно відрізнятися в залежності від країни, 

в якій подана заявка. Число і тип підтверджуючих документів, необхідних 

варіюється в залежності від можливого ризику нелегальної імміграції та 
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місцевої ситуації (наприклад, чи є валюта конвертована) і може відрізнятися в 

різних країнах [67, р. 31].  

Звичайно, розгляд документів при подачі заяви на отримання візи, 

включає в себе порядок правил, які створюються в середині країни і відповідно 

до їх міграційної політики. Це, у свою чергу, полегшує особам, відповідальним 

за видачу візи, інспектувати за правилами і в дозволених межах уникати прямої 

не прямої дискримінації. Прикладом, створення відповідних правил може стати 

Візовий кодекс прийнятий в рамках Шенгенської зони ЄС, що встановлює 

порядок та умови видачі віз [102]. Ст. 14 цього Кодексу надає перелік 

необхідних для отримання візи документів. Серед таких документів: 

документи, що вказують мету поїздки; документи щодо розміщення, або 

підтвердження наявності достатніх коштів для покриття проживання; 

документи, які свідчать про те, що заявник має достатньо коштів для 

перебування як на термін запланованого перебування так і для повернення в 

свою країну походження або проживання, або для транзиту до третьої країни; 

інформацію, яка дозволяє провести оцінку наміру заявника залишити територію 

держав-членів до закінчення запитуваної візи. 

Також, цим кодексом наводиться чіткий перелік причин, за якими може 

бути відмовленоу видачі візи. Інші причини не допускаються і це було 

підтверженно у рішенні Суду Європейського Союзу Коушхакі проти 

Німеччини (Rahmanian Koushkaki v Bundesrepublik Deutschland). Обставини 

справи стосувалися відмови у видачі візи пану Рахманьяну посольством 

Німеччини в Тегерані через відсутність достатніх коштів для повернення в 

країну проживання, на що він оскаржив своє рішення і подав повторну заяву і 

знову отримав відмову, але вже з новими обгрунтуванням, яке містило серйозні 

сумніви посольства Німеччини щодо повернення цього громадянина назад до 

закінчення терміну дії візи. У 2011 р. пан Рахманьян звернувся до відповідного 

суду Німеччини зі скаргою, яку суд призупинив і передав до вирішення в Суд 

ЄС, оскільки вважав що в цілому він відповідає всім умовам Візового кодексу 
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для видачі візи, але є сумніви і ризики щодо нелегальної міграції. Німецький 

суд поставив питання чи можуть ризики та сумніви бути підставою для відмови 

у видачі візи. Суд ЄС постановив, що влада держави-члена ЄС не може 

відмовити у видачі «шенгенської візи» заявнику, якщо мова не йде про одну з 

підстав для відмови, перелічених у Візовому кодексі. Національні влади мають 

широку свободу дій в плані встановлення цього факту. У видачі візи слід 

відмовити, якщо є обґрунтовані сумніви щодо наміру заявника залишити 

територію держав-членів ЄС до закінчення терміну дії запитуваної візи. Щоб 

визначити наявність обґрунтованих сумнівів щодо цього наміру, компетентні 

органи повинні в індивідуальному порядку розглянути заяву про видачу візи з 

урахуванням загальної ситуації в країні проживання заявника і індивідуальних 

характеристик заявника, зокрема, його сімейного, соціального і економічного 

становища, та того, перебував він раніше законно чи незаконно, в одній з 

держав-членів ЄС, і його зв'язків в країні місця проживання і в державах-членах 

ЄС [68]. 

Важливо підкреслити, що в рамках існуючого візового кодексу, в 

статті 39, передбачається можливість оскарження відмови у видачі візи. Такий 

позов можна подавати проти держави члена, якою прийнято кінцеве рішення, 

відповідно до національного законодавства такої держави [102]. Це є 

підтвердженням того, що в разі несправедливої відмови кожен може оскаржити 

своє порушене право. В умовах існування демократичного суспільства, права 

людини гарантуються на рівні основоположних міжнародних документів і дуже 

важливо, коли їх порушення можна оскаржити. Тобто, не зважаючи на закриту 

міграційну політику, кожна особа все ж таки має право оскаржити 

несправедливе і упереджене ставлення, яке зазвичай відбувається по 

відношенню до громадян, з країн потенційної міграції, які просто бажають 

відвідати ту чи іншу країну. Рішення Суду ЄС підкреслило, що кожен випадок є 

індивідуальний і для уникнення дискримінації слід проводити індивідульну 

інспекцію щодо кожного апліканта.  
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На жаль, отримання візи для своєї подорожі є не єдиною перешкодою. 

Отримавши візу, турист далі повинен перетнути кордон з державою, до якої 

подорожує. Найбільш очевидним обмеженням мобільності є перетин кордону. 

Міжнародні поїздки обов'язково включають в себе перетин кордонів. Контроль 

на кордоні відображає центральну напруженість, з якою стикаються сучасні 

нації, що поєднує бажання захистити і бажання полегшити мобільність, яка 

необхідна для торгівлі, туризму, дипломатії, забезпеченні прав людини і обміну 

інформацією, але потенційно може загрожувати внутрішній безпеці [150, р. 44]. 

А. Пеко та П. де Гутеньєр вважають, що саме поняття «безпека» є 

неоднозначним. Хоча повне розуміння безпеки повинне включати в себе як 

національну так і людську безпеку і, отже, включати права людини, домінуючі 

підходи спрямовані в переважній більшості на національну безпеку в шкоду 

добробуту людей, зокрема негромадян [166, р. 73]. 

Але той контроль, з яким зіштовхуюються на кордоні туристи є 

виправданий міжнародним правом. Якщо розглядати питання про обсяг права 

на свободу пересування, то варто відмітити, що основними міжнародно 

правовими документами, передбачене його обмеження. Наприклад, в 

Європейській Конвенції з прав людини, а саме в протоколі 4, ст. 2(3) 

наголошується, що свобода пересування може обмежуватись в тих випадках: 

«що передбачені законом і є необхідними в демократичному суспільстві в 

інтересах національної або громадської безпеки, для забезпечення 

громадського порядку, запобігання злочинам, для охорони здоров’я або моралі 

чи з метою захисту прав і свобод інших осіб» [14].  

Міжнародний пакт про громадянські та політичні права в ст. 12(3) 

встановлює, що права на свободу пересування, передбачі Пактом: «не можуть 

бути об'єктом ніяких обмежень, крім тих, які передбачено законом, які є 

необхідними для охорони державної безпеки, громадського порядку, здоров'я 

чи моральності населення або прав та свобод інших і є сумісними з іншими 

правами, визначеними в цьому Пакті» [30]. 
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Звичайно, заходи, які вживаються на кордонах для охорони державної 

безпеки, так само є важливими для туризму. Обираючи напрямок для 

туристичної поїздки, будь-хто звертатиме увагу на питання безпеки 

перебування в тій чи іншій країні. На сьогодні це є дуже актуальним, 

враховуючи існуюючу терористичну загрозу, яка склалась в сучасному світі. 

Терористичні атаки завжди лякають туристів і відповідно, зменшується 

туристичний потік в такі держави. Найбільш резонанса подія, яка вплинула на 

зміну прикордонного котролю є терористичні атаки в США, що відбулися 

11 вересня 2001 р. Після цих подій світова спільнота змінила свої законодавства 

для посилення національної безпеки та контроль на кордоні став основним 

питанням міжнародної кооперації та сворення відповідних альянсів. 

Відповідний контороль відчув на собі кожен турист і, звичайно , ніхто не 

зауважить проти нього, так як це стосується безпеки як громадян певної 

держави так і іноземців, які прибули її відвідати. Але, разом з цим, виникає 

проблема, що стосується розумних рамок і часу такого контролю та відповідно 

порушення права на свободу та особисту недоторканість. Це стосується як 

перевірки при посадці на літак міжнародного авіарейсу, так і при перетині 

автомобілем сухопутного контролю.  

З цього приводу варто відзначити рішення ЄСПЛ в справі Гараманова 

проти Азербайджану (Gahramanov v. Azerbaijan) з приводу незаконного 

затримання для перевірки в аеропорту на декілька годин пана Гараманова, що 

відбулося відповідно до адміністративної помилки. В цій справі Суд 

постановив: «Беручи до уваги безліч ситуацій, що мають місце в сучасному 

суспільстві, де громадськість може бути змушена терпіти обмеження на 

свободу пересування або свободи в інтересах загального блага, авіапасажир 

повинен погоджуватися на ряд перевірок безпеки, при обранні подорожі 

літаком. Ці заходи можуть включати в себе перевірку документів, обшук 

багажу або очікуваннія подальших розслідувань, які повинні бути здійснення 

для того, щоб встановити чи представляє він або вона загрозу безпеці польоту. 
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Відповідно, пасажир був зупинений під час прикордонного контролю в 

аеропорту, для уточненення ситуації, що скалась щодо нього на час більший, 

ніж той що є чітко необхідний для виконання відповідних формальностей…». 

Суд встановив, що загальна тривалість перебування заявника в окремій кімнаті, 

не могла перевищувати кілька годин і перебування заявника в кімнаті перевірки 

перевищило час суворо необхідний для пошуку його багаж і виконання 

відповідних адміністративних формальностей, необхідних для з'ясування його 

ситуації. Відповідно, після того, як було встановлено, що попередження в базі 

даних було результатом адміністративної помилки, заявник повинен був вільно 

покинути аеропорт, тому його затримання не може виправдовуватись 

відповідно до змісту ст. 5 Конвенції [102]. 

Таке рішення може ефективно вплинути на подальше регулювання та 

встановлення процедур, які є необхідними на кордонах в цілях безпеки. 

Обмеження прав людини мають мати «розумні» рамки. Будь-яке зловживання в 

цьому напрямку може призвести до грубих порушень прав людини.  

Важливо розуміти, що розвиток туризму завжди залежить від 

регулювань, які можуть його стримувати. Щодо основних перешкод, з якими 

зіштовхується людина, використовуючи своє право на відпочинок, свободу 

пересування, свободу самовираження, то це і є ті самі обмеження щодо цих 

прав. Світова спільнота повинна виділити для себе право людини на подорож 

до іншої країни при регулюванні питань нелегальної міграції. Чим більше 

формальностей і перевірок на кордоні тим більше це стримує туризм. 

Подорож за кордон, звичайно, може мати різні цілі – для відпочинку, або 

для пошуку роботи та постійного місця проживання. В процесі індетифікації 

потенційного та фактичного мігранта, кожен новий турист може сприйматися 

як потенційний мігрант. Звичайно, це не стосується осіб, які мають хорошу 

візову історію. На сьогоднішній день, міграція та туризм – це два поняття, які 

частково покривають один одне. Можливо, це пов’язано з тим, що туризм може 

перерости в міграцію. З цією проблемою зазвичай і стикаються консульства та 
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посольства, коли вирішуються питання про видачу візи. Причина в здогадах та 

довірі до певної особи, які пов’язані з тим чи повернеться вона по закінченню 

дії своєї туристичної візи.  

Безпека та права людини це два основні питання, які сьогодні світова 

спільнота намається поєднати в регулюванні без найменшої шкоди для всіх. 

Встановлені основними міжнародно-правовими документами обмеження щодо 

прав людини, які можуть мати місце відповідно до цілей національної безпеки є 

питанням суверенітету, але разом з обмеженнями, існуючі міжнародні судові 

органи та норми, що гарантують право на справедливий суд дають можливість 

гарантувани встановлення розумних рамок щодо такого обмеження. Кількість 

судових позовів, пов’язаних з обмеженням прав людини в цілях національної 

безпеки зростає. Але рішення міжнародних судових установ щодо таких справ, 

допомагають співпрацювати в подальшому ефективному регулюванні питань 

безпеки, які зачіпають права людини, а громадянам оскаржувати свої порушені 

права [101, р. 71‒79].  

 

Висновки до РОЗДІЛУ 2 

 

Основні проблеми, що досліджуються в цьому розділі, пов’язані з 

міжнародним регулюванням дільності з надання туристичних послуг. Стан 

такого регулювання свідчить про активність світової спільноти в просуванні 

створення єдиних норм та правил. Але, на жаль, у багатьох випадках норми, що 

безпосередньо стосуються туризму, мають загальний та рекомендаційний 

характер. Пропозиції та конвенції створені міжнародними установами та 

організаціями для внутрішніх законодавств створюють певні рекомендації, які 

країни не завжди активно імплементують. Усі міжнародно-правові інстументи 

визначають туризм як право, що необхідно поважати. В них закликається до 

усунення різноманітних бар’єрів, які спричинюють перешкоди на шляху 

ефективного використання цього права. 
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На противагу рекомендаційного характеру в міжнародному регулюванні 

діяльності з надання туристичних послуг, таке регулювання на регіональному 

рівні в деяких випадках має більш конкретний характер, що полегшує надання 

та користування туристичними послугами в таких регіонах. Це, зазвичай, 

пов’язано з регіональними угодами про економічне співробітництво, які 

виділяють сектор туристичних послуг як ключовий для розвитку економіки.  

У процесі міжнародного та регіонального регулювання діяльності з 

надання туристичних послуг світова спільнота зустрілася з новим феноменом, 

який активно впливає на розвиток туристичної діялності. Розвиток ІКТ зробив 

туризм доступнішим та певною мірою уснув кордони, зосередився в глобальній 

мережі Інтернет, де туристи активно користуються різноманітними 

можливостями для планування своєї туристичної подорожі. В міжнародному 

праві відсутні загальнообов’язкові норми, що регулюють діяльність у мережі 

Інтернет. Але, розуміючи зростання зловживань та шахрайств, що мають місце 

в Інтернеті, виникає необхність у створенні єдиної міжнародної системи 

захисту прав споживачів інтернет-послугами. Створення офіційного 

міжнародного органу на основі ICPEN або Міжнародної асоціації споживачів, 

який буде проводити нагляд за порушеннями та працювати над створенням 

міжнародних норм, допоможе покращити довіру споживачів до нових online-

можливостей, сприятиме полегшенню в доступі до туризму для людей у всьому 

світі. 

Актуальним питанням у туризмі залишається право людини на 

відпочинок та можливість його реалізації в системі сучасних міжнародних 

відносин. Право на відпочинок включає в себе право на свободу переміщення, 

право на свободу та особисту недоторканість. Ці права як гарантуються, так і 

обмежуюються сучасним міжнародним правом. Такі обмеження роблять туризм 

недоступним для багатьох осіб, які не можуть реалізувати своє право на 

подорож до іншої країни. Ідеться про перетин права на свободу пересування з 

міграційною політикою та політикою безпеки кожної країни. Ці регулювання 
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випливають із поняття суверенітету кожної держави та породжуються 

нестабільністю в суспільсті, яка пов’язана з терористичними загрозами. Зараз 

світова спільнота знаходиться на роздоріжжі, коли виникла необхідність у 

спрощенні формальностей, які перешкоджають туризму, та, навпаки, у 

послиленні безпеки, яка є необхідною в сучасному світі з терористичними 

загрозами. 
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РОЗДІЛ 3 

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ З НАДАННЯ 

ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ У РАМКАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 

 

3.1. Компетенція Європейського Союзу в правовому регулюванні 

діяльності з надання туристичних послуг 

 

Європа є найбільш цікавим у світі пунктом призначення для туристів. 

Найпривабливіші для туризму регіони та країни розташовані в межах ЄС, який 

сьогодні є унікальним прогресивним інтеграційним об’єднанням, де існує 

власна система правових норм, що регулюють процеси європейської інтеграції 

та діяльність ЄС.  

ЄС явно не єдиний розділ повної історії європеїзації його країн-членів. 

Але для вітчизняних організацій державного і приватного секторів, а також для 

приватних осіб в Європі це стало найважливішим центром і джерелом 

європеїзації. ЄС має справу з усіма видами дратівливих відмінностей між 

національними державними і приватними організаціями з різних країн-членів. 

Він має політичні, правові та інші можливості для спрямування багатьох 

проблем і в деяких з них, принаймі, показує задовільні результати. У наукових 

термінах, ЄС є одночасно залежною і незалежною змінною європеїзації. Він є 

центром національної поведінки державних і приватних груп тиску, а також є 

джерелом європейського інтервенціонізму [174, р. 37]. 

Перетворення Європейського Економічного Співтовариства є однією з 

чудових політичних метаморфоз сучасності. Хоча Римський договір 1957 р. 

утворив міжнародну організацію з обмеженими повноваженнями, обмеженими 

цілями і невеликим членством, нинішній ЄС є абсолютно іншим, 

квазіконстітуційним, федеральним утворенням. Він контролює не тільки 

величезний єдиний ринок, але також валютний союз і єдину валюту, і він є 

загальноєвропейським за своїм охопленням. Він виробляє загальні політики в 
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широкому спектрі областей, які зачіпають практично всі аспекти сучасного 

життя [172, р. 18]. 

На думку Дж. Річардсона, ЄС, звичайно, складна і певною мірою 

унікальна система розробки політики, його багатонаціональний і 

неофедеральний характер, максимальна відвертість процесу прийняття рішень 

для лобістів і велике значення національних політико-адміністративних 

структур в рамках цього процесу створює непередбачувану і багаторівневу 

політику. Очевидно також, що дуже продуктивний політичний процес, та 

політична система ЄС не були завжди інституційно стабільними. Основна 

конституційна архітектура є давньою причиною суперечок. У кращому 

випадку, політичний процес ЄС продемонстрував деякі стійкі моделі 

міжнаціонального коаліційного будівництва, у гіршому випадку прийняття 

рішень за моделлю сміттєвого баку (за Когенон та ін.) в крайніх випадках. Тому 

не дивно, що нормативна система ЄС була описана як «клаптикова ковдра 

різних національних стилів регулювання» [170, р. 5‒6].  

Щодо правосуб’єктності ЄС, то до Лісабонського Договору 2007 р., 

Європейські співтовариства були наділені статусом суб’єкта міжнародного 

права на основі тлумачення Суду ЄС норм установчих договорів та рішень 

Суду ЄС. В справі 33/70 Комісія проти Ради Суд ЄС постановив, що норми 

Договору про заснування Європейського Співтовариства відносно наділення 

Співтовариства правосуб’єктністю означає також здатність заключати договори 

з третіми державами. Тут слід відмітити про відсутність згадування юридичної 

правосуб’єктності внутрішнього характеру. Що стосується Маастрихтського 

Договору 1992 р., то в наміри його авторів не входило наділення ЄС ні 

правосуб’єктністю (і статусом юридичної особи), ні статусом суб’єкта 

міжнародного права [2, с. 60].  

Уже Лісабонський договір 2007 р., у ст. 47, наділив Союз 

правосуб’єктністю. За цим Договором, Союз поглинає компетенцію 

Співтовариства і саме Співтовариство, а повноваження держав обмежуюються 
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шляхом розширення процедури голосування більшістю та розділення 

компетенцій на багато сфер. Складний процес інтеграції європейських держав 

пов’язаний зі складом Союзу, так як він був союзом держав і міжнародних 

організацій та страхом деяких держав в питаннях передачі своїх суверенних 

повноважень Союзу.  

Сьогодні ЄС є унікальним інтеграційним об’єднанням, що має довгу 

історію своєї інтеграції. ЄС був створений відповідно до установчих договорів 

ЄС, сторонами яких є держави-члени ЄС – на цей час 28 держав-членів 

(включаючи Великобританію). Функціонування Європейського Союзу 

відбувається відповідно до розподілу повноважень. Як зазначалось вище, 

Лісабонський договір роз'яснює поділ повноважень між ЄС та його державами-

членами. Поряд з принципами субсидіарності та пропорційності, 

встановлюється принцип наділення (ст. 5 Договору про функціонування ЄС 

(ДЄС)) [116]. Цей принцип означає, що ЄС може діяти тільки в рамках 

компетенцій, наданих йому договорами ЄС. Ці компетенції визначені в статтях 

2-6 Договору про функціонування ЄС (ДФЄС) [112]. 

Вперше в конституційній історії ЄС Лісабонський договір викладає явно 

конституційні принципи, які, за винятком принципу наділення, завжди були 

укладені в Договорах і мають на увазі те, що Союз може здійснювати тільки 

такі повноваження (тобто повноваження у визначених галузях 

відповідальності) (ст. 5-4 ДЄС), а всі інші повноваження залишаються в тих 

державах-членах, які можуть прийняти рішення про зменшення компетенції 

Союзу (ст. 48 (2) ДФЄС). Це також є предметом Декларації № 18 щодо 

розмежування компетенцій і відображено в Протоколі № 25 про здійснення 

розділених компетенцій [112]. 

Лісабонський договір «прагне описати і кодифікувати розподіл 

повноважень між Союзом і державами-членами» для «прийняття рішень в 

конкретній галузі політики» (ст. 5-4 ДЕC та новий розділ 1 ДФЄС). Зокрема, в 

області зовнішніх зносин, розширюючи сферу компетенції ЄС (наприклад, 
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прямі іноземні інвестиції, інтелектуальна власність, гуманітарна допомога, 

клаузула про солідарність), Лісабонський договір захищає зовнішні компетенції 

держав-членів [116].  

«Вперше та чітко» ст. 4 ДЄС передбачає, що «компетенції, не передані 

Союзу Договорами, залишаються за державами-членами ЄС», включаючи 

забезпечення територіальної цілісності держави, підтримання правопорядку і 

забезпечення національної безпеки [116].  

ДФЄС визначає області делімітації та механізмів здійснення повноважень 

Союзу (стаття 1). Ст. 2 (п. 1) цього договору деталізує та встановлює, що «якщо 

Договори надають Союзу виключну компетенцію у визначеній сфері, то тільки 

Союз може здійснювати законодавчу діяльність і ухвалювати юридично 

обов’язкові акти, а держави-члени не можуть здійснювати такі дії окрім 

випадків, якщо вони уповноважені на це з боку Союзу або з метою 

імплементації актів Союзу» [112]. Щодо спільної з державами компетенції, яку 

держави надають Союзу у конкретній сфері, то «і Союз, і держави-члени 

можуть здійснювати законодавчу діяльність та ухвалювати юридично 

обов’язкові акти у цій сфері». Розподіл здійснюється за принципом, що 

«держави реалізують свою компетенцію у разі, коли Союз не користується 

своєю компетенцією» та «у разі, коли Союз вирішив припинити здійснення 

своєї компетенції» (Ст. 2 (2) ДФЄС).  

Відповідно до Лісабонського Договору, компетенції поділяються на такі 

види:  

- виключна компетенція Союзу, яка включає в себе такі сфери: 

митний союз; встановлення правил конкуренції, необхідних для 

функціонування внутрішнього ринку; грошова політика держав-членів, чиєю 

грошовою одиницею є євро; збереження морських біологічних ресурсів у 

межах спільної політики з рибальства; спільна торговельна політика; 

- спільна компетенція Союзу з державами-членами, яка включає в 

себе : внутрішній ринок; соціальна політика стосовно її аспектів, визначених 
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ДФЄС; економічне, соціальне і територіальне згуртування; сільське 

господарство і рибальство, за виключеням збереження морських біологічних 

ресурсів; навколишнє середовище; захист прав споживачів; транспорт; 

трансєвропейські мережі; енергія; простір свободи, безпеки і правосуддя; 

спільні проблеми безпеки у сфері охорони здоров’я стосовно аспектів, 

визначених ДФЄС; 

- підтримуюча компетенція Союзу (якою Союз наділений 

компетенцією здійснювати діяльність, спрямовану на підтримку, координацію 

чи доповнення дій держав-членів) яка включає такі сфери: захист і поліпшення 

здоров’я людей; промисловість; туризм; освіта, молодь, спорт і професійна 

підготовка; цивільна оборона ;  адміністративне співробітництво [116].  

Регулювання діяльності з надання туристичних послуг охоплює багато 

сфер. До них можна віднести правила добросовісної конкуренції, захист прав 

споживачів, транспорт, трансєвропейські мережі, охорона здоров’я, туризм 

тощо. З цього випливає, що компетенція Європейського Союзу в регулюванняі 

діяльності з надання туристичних послуг різниться відповідно до компетенцій у 

у різних сферах такого регулювання, якими наділений Союз.  

Щодо виключної компетенції Союзу в питанні встановлення правил 

конкуренції, які безпосередньо впливають на ефективне здійснення туристичної 

діяльності (тут йде мова про надання туристичних послуг), слід відзначити, що 

сама суть ЄС полягає в створенні Внутрішнього вільного ринку «який охоплює 

простір без внутрішніх кордонів, на якому згідно з положеннями Договорів 

забезпечується вільний рух товарів, осіб, послуг і капіталів» (Ст. 26(2) ДФЄС). 

Щодо забезпечення правового регулювання діяльності з надання туристичних 

послуг в рамках Європейського Союзу, то така діяльність гарантується статтею 

56 ДФЄС, яка втановлює заборону щодо «будь-яких обмежень свободи надання 

послуг у межах Союзу громадянами держав-членів, що здійснюють своє право 

на заснування в іншій дежаві-членові, ніж та, де знаходиться особа, для якої 

призначені послуги».  
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У Ст. 119 ДФЕЄ зазначено, що діяльність Союзу має базуватись на 

принципі відкритої ринкової економіки з вільною конкуренцією.  Конкурентна 

політика ЄС має на меті створення системи, яка б гарантувала неспотворення 

конкуренції у межах Внутрішнього ринку ЄС. Правила ЄС з питань конкуренції 

покликані забезпечити справедливі та рівні умови для бізнесу, залишаючи 

місце для інновацій, єдиних стандартів, а також розвитку малого бізнесу. 

Виключна компетенція ЄС в регулюванні конкурентного ринку ЄС 

означає виключне право ЄС на створення законодавства в цьому напрямку. 

Створення та сприяння існуванню ефективного конкурентного ринку щодо 

надання туристичних послуг надає цьому сектору в рамках ЄС можливість для 

кращого розвитку ніж в інших країнах, які не є членами ЄС.  

Найбільша група областей ЄС підпадає під категорію спільної 

компетенції.  Це області, в яких поле для правотворчої діяльності залишається 

для Союзу і держав-членів, але коли Союз вирішує діяти в цих областях, 

національний законодавець повинен утримуватися від розгляду того ж 

предмету. Це виражається в реченні ст. 2 (2) ДЄС де вказано, що «держави-

члени здійснюють свою компетенцію в тій мірі, в якій Союз не скористався 

своєю компетенцією». Це можна тлумачити так, що загальна компетенція може 

стати виключною на практиці, а саме, коли інститути ЄС мають справу з 

областю спільної компетенції настільки вичерпним чином, що насправді не 

залишається місця для автономної законотворчості з боку держави-члена. 

Проте, в рамках цієї широкої категорії роздільної компетенції існують 

величезні відмінності в ступені, в якій ЄС став домінувати над державами-

членами. Мається на увазі існування певних сфер в яких ЄС створив таку 

величезну кількість норм, що державам-членам не залишається прогалин, 

необідних для регулювання, та навпаки, сфер, в яких відсутня велика кількість 

норм, тому ЄС тут залишає місце для маневру національним 

законодавствам [82, р. 53]. 
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До сфер спільної компетенції відноситься багато тих сфер регулювання, 

що мають вплив на діяльність з надання туристичних послуг та туризм в 

цілому. Тут варто відзначити захист прав споживачів, транспорт, 

транс’європейські мережі та ін.  

Споживча політика стала однією з найбільш трансверсальних політик ЄС, 

що охоплюють безпеку продукції, цифровий ринок, фінансові послуги, безпеку 

харчових продуктів і маркування, енергетику, подорожі і транспорт. В останні 

роки вона перейшла від технічного узгодження стандартів до визнання захисту 

споживачів в рамках зусиль зі створення «Європи для громадян». Туристична 

діяльність безпосередньо пов’язана з регулюванням захисту прав спожиивачів, 

так як туристи являються споживачами туристичних послуг.  

Законодавство ЄС в сфері захисту прав споживачів не є досконалим, тому 

спільна компетенція щодо регулювання ще використовується на рівні як 

Союзом так і державами, регулюючи відповідні прогалини. Ось, наприклад, у 

законодавстві ЄС відсутня послідовне й однакове визначення поняття 

споживача. Між державами-членами також існують розбіжності, частково в 

результаті імплементації директив ЄС в національне законодавство. У чинному 

законодавстві ЄС про споживачів кожен інструмент ЄС визначає поняття 

споживача окремо для своїх цілей. Ці визначення істотно сходяться, але 

існують деякі відмінності [125]. 

В правовому регулюванні захисту прав споживачів, відповідно до 

принципів субсидіарності та пропорційності, втручання Європейського Союзу 

має бути кваліфіковано в міру необхідності для забезпечення адекватних і 

еквівалентних рівнів захисту споживачів. Конкретним правовим інструментом, 

який в основному використовується ЄС в області захисту прав споживачів є 

Директиви. Вони не застосовується безпосередньо, і їх необхідно 

імплементувати в національні законодавства кожної держави-члена ЄС. 

Таким чином, на сьогодні в рамках ЄС існує загальний набір правил 

захисту споживачів, які вимагають коригування кожного національного закону, 
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а норми, які будуть застосовуватися безпосередньо, без необхідності прийняття 

подальших заходів з боку держав-членів, відсутні. Іноді, у виключних 

випадках, безпосереднє регулювання здійснювалось шляхом прийняття такого 

нормативно-правового акту ЄС як Регламент. 

В даний час, питання захисту споживачів охоплюють близько 

90 Директив ЄС, і тому споживче право залишається складним і іноді 

непослідовним (наприклад, Директива може бути перенесена в національні 

законодавства по-різному, тому існують відмінності між різними 

Директивами) [125]. 

Що стосується транспортної політики в рамках ЄС, яка також відноситься 

до спільної компетенції, то вона регулюється розділом IV ДФЄС, де вказано, 

що країни-члени ЄС співпрацюють в рамках Спільної Транспортної Політики 

(Ст. 40 ДФЄС). На сьогоднішній день, головна мета співпраці ЄС у питаннях 

транспортної політики стосується таких ключових питань як створення 

транс’європейської мережі, перерозподілу балансу між видами транспорту, 

забезпечення необхідного фінансування інфраструктури, захисту 

навколишнього середовища, підвищення рівня безпеки на дорогах, здійснення 

спеціальних програм тощо.  

Створення єдиного ринку стало ключовим в спільній транспортній 

політиці, в зв’язку з ліквідацією кордонів та інших заходів лібералізації. Але 

лібералізація транспортного регулювання зіштовхнулася з такими омежуючими 

факторами як: 

‒ соціальний фактор, що пов’язаний з тим, що свобода надання 

транспортних послуг не допускає ігнорування внутрішніх національних 

законів. Тому, лібералізація послуг супроводжується координацією соціального 

середовища, законів, що регулюють надання послуг, і обмежуюючих факторів; 

‒ економічний фактор: транспортні компанії, що не фінансують себе, не 

оперують капіталовкладеннями в інфраструктуру, ‒ це є проблемою 

автомобільного транспорту; 
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‒ фактор маршрутної гарантії: введення нових умов конкуренції не 

ставить під сумнів безперервність транспортних сполучень між переферійними 

(острівними) і центральними (континентальними) регіонами [3, с. 577].  

Труднощі контролю і забезпечення ефективного забезпечення основних 

областей регулювання в транспортій галузі обумовлені як структурою галузі, 

так і характером операцій, що здійснюються в ній. Тому, правове регулювання 

в цій сфері здійснюється як державами-членами так і Союзом за спільною 

компетенцією. 

ДФЄС не визнає туризм як окрему політику і виключає будь-яку 

гармонізацію законів і правил держав-членів. Згідно зі ст. 6 ДФЄС, ЄС може 

«підтримувати, координувати або доповнювати дії держав-членів» в сфері 

туризму. Однак, оскільки туризм пов'язаний з багатьма іншими сферами 

політики (наприклад, сільське господарство, навколишнє середовище, 

транспорт, область свободи, безпеки і правосуддя, захист прав споживачів, 

тощо), в яких ЄС має виключну або спільну компетенцію з державами-членами, 

ЄС дійсно приймає закони з питань, які зачіпають туризм. 

Після прийняття нової правової основи для туризму, Комісія прийняла 

стратегію туризму в 2010 р. разом із повідомленням: «Європа, перший в світі 

туристичний напрямок – нова політична основа для туризму в Європі». У 

Повідомленні була викладена політика і заходи ЄС у галузі туризму, які будуть 

здійснюватися спільно Комісією, державами-членами та їх регіонами, а також 

зацікавленими сторонами в галузі. Всі ці дії повинні доповнюватися діями 

держав-членів і регіонів, допомагаючи вирішувати проблеми, з якими 

стикається індустрія туризму [85]. 

Що стосується укладення міжнародних угод від імені Союзу, то ст. 216 

ДФЄС зазначає, що «Союз може укладати угоди з однією або більше третіми 

країнами чи міжнародними організаціями, коли це передбачають Договори, а 

також у тих випадках, коли укладання угоди або є необхідним для досягнення в 

рамках політики Союзу однієї із цілей, зазначених у Договорах, або 
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передбачено в юридично обов’язковому акті Союзу, чи здатне впливати на 

спільні правила або змінювати їх дію» та відповідні угоди, що були укладені від 

імені Союзу «мають обов’язкову силу для інститутів Союзу і для держав-

членів» [112]. 

В співпраці у галузі туризму з третіми державами ЄС, зазвичай, включає 

розділи щодо цих питань в угоді про асоціації, які є змішаними угодами і 

потребують погодження з кожною державою-членом. Але, норми, що містять 

цілі, які є необхідні для досягнення в рамках політики Союзу, і стосуються 

туризму можуть мати місце в двосторонніх угодах ЄС. Зазвичай, такі норми 

мають загальний характер і не включають конкретного регулювання. 

Таким чином, питання щодо регулювання діяльності туризму в сучасному 

праві ЄС мають не досконалий характер і таке регулювання в більшості сфер, 

що стосуюються туризму, різниться відповідно до різного тлумачення спільних 

норм, що зумовлено розділенням компетенцій між Союзом та держава-членами, 

Ці відмінності в регулюванні породжуюють колізії, які заважають нормальному 

розвитку туристичної діяльності. Відзначаючи важливу роль розвитку туризму 

для Європи, ЄС намається співпрацювати та усувати сучасні перешкоди в 

цьому секторі. Держави-члени активно беруть участь в реалізації нової 

консолідованої рамкової політики ЄС в галузі туризму, яка буде створена в 

світлі Лісабонського договору за умови дотримання принципу субсидіарності. 

Право ЄС вдосконалюється і, на нашу думку, в майбутньому ЄС створить в 

цьому напрямку єдині консолідовані норми для всіх держав-членів. 
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3.2. Основи правового регулювання діяльності з надання 

туристичних послуг у Європейському Союзі 

 

Багато європейських політик, а також законодавчих і інших ініціатив ЄС 

мають відношення до туризму або впливають на нього. Вони можуть впливати 

на різні елементи системи туризму: ресурси, необхідні для туризму, туристичні 

підприємства, попит на туризм або райони, в яких туризм є важливим 

економічним сектором. Деякі області регулювання (наприклад, транспорт і 

захист споживачів) надають більший вплив на розвиток туризму за рахунок 

законодавчих і інших ініціатив, другі області (наприклад, промислова і 

регіональна політика) більшою мірою за рахунок фінансової підтримки.  

Визнаючи важливість індустрії туризму для економіки, ЄС прийняв 

широкий спектр заходів в області туризму. Оскільки договори ЄС виключають 

будь-яку гармонізацію законів про туризм і дозволяють ЄС підтримувати, 

координувати або доповнювати дії держав-членів, політика щодо туризму в ЄС 

є досить обмеженою і головним чином пов’зана з наданням фінансової 

підтримки або законодавчим закріпленням в рамках інших політик ЄС. 

Широкий вплив політики ЄС на туризм і відсутність конкретної спільної 

політики або рамкового співробітництва ставлять цей сектор в невигідне 

положення в порівнянні з іншими секторами. З цих причин виникла 

необхідність в виділенні більш чіткої ролі для галузі туризму. 

ЄС вперше згадав про туризм в договорах в 1992 р. Стаття 3 (t) Договору 

про ЄС (ДЄС) ввела можливість для ЄС приймати «заходи в сферах енергетики, 

цивільного захисту та туризму». Будь-які дії в сфері туризму вимагали 

одностайності в Раді. У декларації, доданій до договору, було заявлено про 

намір ЄС обговорити питання про включення розділу туризму в договір ЄС в 

майбутньому. 

У 2007 р. ЄС створив спеціальний розділ для туризму в Договорі про 

функціонування Європейського союзу (ДФЄС): Розділ XXII (Ст. 195). Тут ЄС 
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визначив цілі політики туризму ЄС, заявивши, що дії ЄС «мають бути 

спрямовані на: 

а) заохочення створення сприятливих умов для розвитку підприємництва 

в цьому секторі; 

б) сприяння співробітництву між державами-членами, зокрема шляхом 

обміну передовим досвідом» [112]. 

Ст. 195 також встановлює порядок вжиття заходів у сфері туризму. У ній 

говориться, що Європейський парламент і Рада приймають ці заходи в рамках 

звичайної законодавчої процедури. Але, згідно з дослідженнями в 

попередньому розділі, ЄС не виділяє туризм як окрему політику і відносить її 

до підтримуючої компетенції.  

У прийнятій в 2010 р. стратегії туризму разом з повідомленням «Європа, 

перший у світі туристичний напрямок – нова політична основа для туризму в 

Європі» було визначено чотири пріоритетні напрямки дій: 

‒ моделювання конкурентоспроможності в європейському секторі 

туризму; 

‒ сприяння розвитку стійкого, відповідального і високоякісного туризму; 

‒ консолідація образу і профілю Європи як набору стійких і 

високоякісніих напрямків; 

‒ максимальне використання потенціалу фінансової політики і 

інструментів ЄС для розвитку туризму [85]. 

У цій стратегії та Повідомленні також наголошується, що: «туристична 

політика характеризується її поперечної природою. Велика кількість інших 

європейських політик робить прямий або непрямий вплив на туризм. Це 

особливо стосується транспортної політики (стійка мобільність, права 

пасажирів та безпека і якість транспорту), конкуренція (питання, що 

стосуються концентрації бізнесу, особливо в наданні туристичних послуг 

онлайн, вертикальної інтеграції і державної допомоги), внутрішній ринок 

(свобода створення та свобода надання послуг, пов'язаних з туризмом, 
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підвищення якості послуг, розвиток електронної торгівлі), оподаткування 

(податкові перешкоди для безперебійної роботи внутрішнього ринку,  допомога 

підприємствам в секторі, а саме туристичним агентствам, податкові пільги), 

захист споживачів (права, що випливають з підписання контракту, 

несправедлива комерційна практика, дистанційні продажі), навколишнього 

середовища, зайнятості та професійної підготовки, культури чи політики 

регіонального та сільського розвитку» [85]. 

У Резолюції від 27 вересня 2011 р. «Європа, перший в світі туристичний 

напрямок – нова політична основа для туризму в Європі» Європарламент 

закликає Комісію розглянути питання про введення двох нових принципів 

туризму: «міжрегіональності» і «взаємодоповнюваності» з метою сприяння 

спільному плануванню і співпраці між туристичними послугами в межах 

одного географічного району, або між сусідніми регіонами, що належать різним 

державам-членам, або конкретного тематичного рівня між регіонами, 

пов'язаними спільними елементами [124]. 

Відсутність єдиних норм, що регулюють туристичний сектор та 

відсутність компетенції щодо гармонізації в інститутів ЄС в цій галузі 

компенсується ефективним та значним регулюванням інших сфер, які 

безпосередньо стосуються туристичного сектору. Одним з найбільш пов’язаних 

з туристичним сектором можна назвати – захист прав споживачів в рамках ЄС. 

Хартія фундаментальних прав і установчі договори ЄС з моменту прийняття 

єдиного європейського закону гарантують високий рівень захисту споживачів у 

ЄС. Це також загальна мета, визначена в статті 12 Договору про 

функціонування ЄС. 

Європейське законодавство гарантує споживачам справедливе 

поводження, продукти, відповідні прийнятним стандартам та право на 

відшкодування, якщо щось піде не так.  Важливу роль для туризму серед 

споживчого законодавства відіграє Директива 2015/2302 по пакетних турах, яка 

була прийнята 25 листопада 2015 р. Ця Директива привела законодавство ЄС у 
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відповідність з розвитком на туристичному ринку та є важливим наріжним 

каменем в захисті європейських споживачів, які вирушають у відпустку. 

Директива 2015/2302 повинна повністю замінити до 1 липня 2018 р. 

Директиву по пакетних турах 90/314, яка встановлює ряд важливих прав 

споживачів щодо пакетних поїздок, зокрема, щодо вимог до інформації, 

відповідальності постачальників щодо виконання пакету і захисту від 

банкрутства організатора або продавця. У зв’язку зі змінами на ринку виникла 

необхідність адаптувати законодавчу базу, щоб зробити її більш придатною для 

внутрішнього ринку та усунути двозначності й прогалини в законодавстві. 

У п. 7 преамбули Директиви 2015/2302 вказано, що вона повинна 

застосовуватись також до бізнес мандрівників, в тому числі до членів вільних 

професій, або до приватних підприємців або до інших фізичних осіб, якщо вони 

не організовують поїздку на основі загальної угоди. Щоб уникнути плутанини з 

визначенням терміна «споживач», використовуваного в іншому законодавстві 

Союзу, особи, захищені відповідно до цієї Директиви, повинні згадуватися як 

«мандрівники» [97]. Це є важливим уточненням, адже науковці вже давно 

почало відносити права бізнес-мандрівників до сфери правового регулювання, 

що стосується надання туристичних послуг. Важливою має бути сама 

композиція пакетного туру, а не особа яка його споживає. 

Тривалий час у рамках права ЄС було відсутнє регулювання питань 

пов’язаних з онлайн бронуваннями туристичних послуг. Попередня Директива 

90/314, не регулювала такі питання. Великим розвитком ІКТ було спровоковано 

полегшення різноманих способів придбання туристичних послуг, але такі 

аспекти не регулювалися законодавством ЄС. Відсутність такого регулювання 

було відчутним, тому європейські законотворці включили інноваційні 

технології бронювання до сфери регулювання свого споживчого права.  

Підтвердженням цього є Директива 2015/2302, яка містить таке 

положення: «Оскільки туристичні послуги можуть комбінуватися по-різному, 

доречно розглядати в якості пакетів всі комбінації туристичних послуг, які 
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відображають особливості, які мандрівники зазвичай пов'язують з пакетами, 

зокрема, коли окремі туристичні послуги об'єднані в єдиний туристичний 

продукт, щодо якого організатор бере на себе відповідальність за належне 

виконання. Відповідно до прецедентного права Суду Європейського союзу, не 

має значення, об'єднані чи туристичні послуги до будь-яких контактів з 

мандрівником або на прохання або у відповідності з вибором, який зробив 

мандрівник. Ті ж принципи повинні застосовуватися незалежно від того, чи 

здійснюється бронювання через вуличного трейдера чи через Інтернет» [97]. 

У прес-релізі Європейської Комісії від 9 липня 2013 р., який називається 

«Комісія здійснює поліпшення прав споживачів для 120 мільйонів 

відпочиваючих» дається аналіз сучасного процесу придбання туристичних 

послуг та відсутність такого правового регулювання в попередній Директиві. 

Європейська Комісія наголошує, що «сьогоднішні правила важко застосовувати 

в епоху Інтернету, коли споживачі все частіше замовляють індивідуальні 

пакети онлайн (або від одного трейдера, або від декількох комерційно 

пов'язаних трейдерів), що залишає покупцям невпевненість в тому, що вони 

можуть розраховувати на захист, а трейдери не знають своїх зобов'язань. Таким 

чином, сьогоднішнє оновлення правил 1990 р. в основному полягає в тому, щоб 

привести Директиву про подорожі по пакетам турам в епоху цифрових 

технологій. Це означає, що додаткові 120 мільйонів споживачів, які купують ці 

індивідуальні поїздки, також будуть захищені Директивою» [119]. 

Мільйони туристів, зберігаючи свій час за рахунок використання 

сучасних Інтернет послуг для організації подорожі, ризикували залишитись 

незахищенними, якщо щось піде не так. Тому, законотворці Європейського 

Союзу багато років працювали над новою Директивою, беручи до уваги 

статистику та кількість судових позовів, які мають місце в Європейському 

Союзі відповідно до збільшення тенденції організації мандрівниками своїх 

подорожей в Інтернеті. 
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Нова Директива 2015/2302 застосовується до 3 різних видів комбінацій 

поїздок: 

1) заздалегідь підготовлені пакети – готові відпустки від туроператора, 

що складаються як мінімум з двох елементів: транспорт, розміщення або інші 

послуги (наприклад прокат автомобілів); 

2) індивідуальні пакети – вибір компонентів для однієї і тієї ж поїздки або 

відпочинку мандрівником і їх покупка у одного провайдера в Інтернеті або в 

автономному режимі; 

3) пов’язані з подорожами заходи - вільні поєднання туристичних послуг, 

наприклад, коли мандрівнику після бронювання туристичної послуги на одному 

веб-сайті, пропонується забронювати іншу послугу через цільове посилання, 

при цьому друге замовлення здійснене протягом 24 годин. У таких випадках 

мандрівник повинен бути проінформований про те, що йому не пропонується 

пакет, але за певних умов його передоплата буде захищена. 

Директива також передбачає (Гл. 1) надання більш чіткої інформації для 

мандрівників про товар, який вони купують, і відповідний рівень захисту. Тут 

обумовлено, що споживачі повинні бути проінформовані про те, що організатор 

несе відповідальність за належне виконання всіх включених послуг простою і 

зрозумілою мовою, так як сьогодні відхилення від стандартів в національних 

правилах, що стосуються відповідальної сторони (організатора, роздрібного 

продавця), призводить до ситуації, коли організатори і роздрібні продавці 

направляють споживача до іншої сторони і, як наслідок, жоден з них не несе 

відповідальності. 

Нові правила включають індивідуальні комбінації поїздок. Тут мається на 

увазі, що організатором пакету буде вважатися не тільки туроператор, а і, 

наприклад авіакомпанія, на сайті якої разом з бронюванням авіаквитка 

пропонується замовити номер в готелі пунткту призначення. В цьому випадку, 

при бронюванні авіаквитка та номеру в готелі на одному веб-сайті авіакомпанії, 

покупець повинен бути проінформований що його подорож тепер буде 
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розглядатися як пакетна подорож відповідно до Директиви 2015/2302 про 

пакетні подорожі і авіакомпанія і готель тепер повинні нести відповідальність 

за виконання всіх туристичних послуг, включених в пакет (Ч.  C Додатку 1 до 

Директиви 2015/2302) [97]. Тут важливо зауважити, що Ч. С Додатку 1 до 

Директиви 2015/2302 наголошує: «якщо ви укладаєте договір з компанією AB 

не пізніше, ніж через 24 години після отримання підтвердження бронювання від 

компанії XY, туристичні послуги, що надаються XY і AB, будуть являти собою 

пакет за змістом Директиви 2015/2302» [97]. 

Не менш важливим нововведенням є концепт «пов’язані з подорожами 

заходи», що має на увазі застосування вільних комбінацій туристичних послуг. 

В цьому випадку, Директива забезпечує захист платежів в разі банкрутства 

трейдера. Ч. А Додатку 2 до Директиви 2015/2302 встановлює, що якщо після 

вибору і оплати однієї туристичної послуги, особа замовляє додаткові 

туристичні послуги для своєї поїздки або відпочинку через цю компанію, то 

вона не буде користуватися правами, які застосовуються до пакетів відповідно 

до Директиви 2015/2302. Тому, ця компанія не нестиме відповідальність за 

належне виконання цих додаткових туристичних послуг. У разі виникнення 

проблем потрібно контактувати з відповідним постачальником послуг. Проте, 

якщо особа замовляє будь-які додаткові туристичні послуги під час того ж 

відвідування веб-сайту бронювання компанії, туристичні послуги стануть 

частиною, пов’язаною з подорожю. В цьому випадку компанія має, відповідно 

до вимоги законодавства ЄС, відповідний захист компанії, щодо відшкодування 

платежів особи за послуги, не виконані через неплатоспроможність цієї 

компанії, і, в разі необхідності, для відшкодування завданих збитків. Також 

зауважується, що в цьому випадку не передбачається відшкодування в разі 

неплатоспроможності відповідного постачальника пов’янаної з подорожжю 

послуги. 

Зокрема, можна навести приклад, коли особа не змогла використати свою 

оплачену туристичну послугу в пункті призначення через банкрутство 
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транспортної компанії, яка мала доставити цю особу в пункт призначення. В 

цьому випадку, особа мала придбати обидві послуги на одному веб-сайті 

(додаткову за посиланням) на протязі 24 годин. За таких обставин, згідно з 

Директивою, особа має право на відшкодування і за відміну придбаного квитка 

на перевезення і за сплату туристичної послуги в пункті де його мала доставити 

транспортна компанія.  

У ст. 12 Директиви передбачені більш суворі права на скасування 

(відміну) пакетів, які передбачають безкоштовне анулювання до виїзду в разі 

стихійних лих, війн або інших серйозних ситуацій в пункті призначення. 

Мандрівники також можуть скасувати свою відпустку незалежно від таких 

обставин, заплативши розумну плату за скасування (на додаток до права 

передати пакет іншому мандрівнику). 

Ст. 22 Директиви передбачає чітку відповідальність за помилки 

бронювання. Тобто, провайдери повинні нести пряму відповідальність за 

помилки бронювання щодо пакетів і пов'язаних з ними поїздок. 

Також більш чітко подано роз’яснення основних прав споживачів. Це 

стосується, обов’язку організатора допомагати пасажирам, які знаходяться в 

скрутному становищі, наприклад, там, де необхідна медична допомога (Cт. 7, 

п. 2 (b(ii)). Надається гарантія більш передбачуваних цін, встановлення 8%-ного 

обмеження для можливого підвищення цін трейдером, після якого пасажири 

мають право скасувати свою відпустку безкоштовно (Ст. 11, п.2 (b)).   

Отже, нова Директива по пакетних турах 2015/2302, яка замінить 

повністю до 2018 р. Директиву 90/314, розуміючи швидкий розвиток ІКТ та 

його вплив на права споживачів туристичних послуг, дає чіткий захист 120 

мільйонам споживачів, які замовляють відмінні від стандартних форми 

комбінованих туристичних послуг, наприклад, поєднання польоту плюс готель 

або прокат автомобілів, які скомбіновані разом на одному веб-сайті. Важливою 

новелою є включення в сферу правового регулювання онлайн споживання 

туристичних послуг. 
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Не менш важливою для захисту прав споживачів туристичних послуг є 

Директива 2008/122/EC Європейського парламенту і Ради від 14 січня 2009 р. 

про захист споживачів щодо певних аспектів тайм-шеру, довгострокових 

продуктів для відпочинку, перепродажу і контрактів щодо обміну, яка замінила 

стару Директиву 94/47/EC яснішими і більш простими правилами. 

Відповідно до Директиви 2008/122/EC, під договором таймшеру мається 

на увазі договір на термін більше одного року, відповідно до якого споживач, 

набуває право використовувати одне або кілька нічліжних місць для більш ніж 

одного періоду проживання. Довгостроковий договір щодо продуктів для 

відпочинку означає договір тривалістю більше одного року, відповідно до якого 

споживач, набуває в першу чергу право на отримання знижок або інших пільг 

щодо житла, окремо або разом з туристичними або іншими послугами. Договір 

перепродажу означає договір, згідно з яким трейдер допомагає споживачеві 

продати або купити таймшер або довгостроковий продукт для відпочинку. 

Договір обміну означає договір, згідно з яким споживач, приєднується до 

системи обміну, яка дозволяє цьому споживачеві отримати доступ до 

приміщення для ночівлі або інших послуг в обмін на надання іншим особам 

тимчасового доступу до переваг на права, що випливають з контракту тайм-

шеру цього споживача (Ст. 2 (a),(b),(c),(d)).  

Директива 2008/122/EC передбачає, що трейдери повинні своєчасно 

надавати покупцям детальну інформацію, перш ніж споживач буде пов’язаний 

будь-яким контрактом, включаючи інформацію про ціну, яка повинна бути 

оплачена, опис продукту і точний період і тривалість перебування, на які 

споживач має право за договором. Ця інформація повинна надаватися мовою 

споживача, якщо він цього забажає [100]. 

Директива також гарантує, що споживачі можуть вийти з договору у 

період «охолодження» протягом 14 календарних днів, і що трейдери не мають 

права попросити їх надати будь-яку форму авансових платежів або депозитів 

протягом цього періоду. До укладення контракту трейдер повинен явно 
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привернути увагу споживача до існування права відкликання, тривалості 

періоду відкликання і заборони на авансові платежі в період відкликання (Cт. 6 

Директиви). 

16 грудня 2015 р. Комісія прийняла Звіт з першою оцінкою щодо 

застосування нової Директиви. В ньому зазначалося, що Директива зміцнює і 

гармонізує ряд прав споживачів на стадії до укладення договору в рамках угоди 

тайм-шеру. Положення Директиви 2008 р. направлено на те, щоб сприяти 

досягненню важливих цілей захисту споживачів і поліпшенню внутрішніх 

ринкових умов для торговців в секторі тайм-шеру, підвищуючи довіру 

споживачів до цієї галузі і допомагаючи ліквідувати операції торговців-

шахраїв, які призводять до дискредитації законних торговців і створюють 

проблеми для споживачів. Але, Комісією були зазнечені і недоліки Директиви, 

а саме, існування проблем, що стосуються аспектів, які виходять за рамки 

Директиви. Наприклад, припинення контрактів тайм-шеру або непропорційне 

збільшення зборів за обслуговування. Аналіз, проведений Комісією, показує, 

що ці аспекти можна успішно вирішувати на національному рівні, наприклад, 

за допомогою цільових примусових дій проти несправедливих положень на 

основі Директиви про недобросовісні умови контрактів [109]. 

Невід’ємною частиною в захисті прав споживачів туристичних послуг є 

Директива 2005/29/EC про недобросовісні умови контрактів, яка була прийнята 

в 2005 р. для підвищення довіри споживачів і полегшення для підприємств 

(особливо малих та середніх) здійснення транскордонної торгівлі. Завдяки цій 

Директиві національні органи виконавчої влади держав-членів змогли 

приборкати широке коло недобросовісних ділових методів, таких як надання 

недостовірної інформації споживачам або використання агресивних 

маркетингових методів, щоб вплинути на їх вибір [99]. Правове 

співробітництво в цій сфері добре зарекомендувало себе в оцінці 

справедливості нових онлайнових практик, які розвиваються паралельно з 

розвитком нових методів продажу реклами. 
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В умовах розвитку інформаційного суспільства, Європейський Союз 

приділяє багато уваги питанню регулювання електронної комерції, яка 

допомагає полегшувати торгівлю товарами та послугами. Ще в 2000 р. була 

прийнята Директива 2000/31/ ЄC що стосується електронної комерції. Цією 

Директивою встановлюється співробітництво в рамках внутрішнього ринку 

щодо електронної торгівлі, яка забезпечує правову визначеність для бізнесу і 

споживачів. Нею встановлюються узгоджені правила з таких питань, як 

прозорість і вимоги до інформації для онлайнових постачальників послуг, 

комерційний зв’язок, електронні контракти й обмеження відповідальності 

постачальників проміжних послуг [98]. 

Розуміючи великий вплив ІКТ на розвиток економіки та на права 

споживачів, в рамках Європейського Союзу була прийнята «Стратегія 

Єдиного цифрового ринку» (Digital Single Market). Мета стратегії Єдиного 

цифрового ринку – відкрити цифрові можливості для людей і бізнесу і 

зміцнення позиції Європи як світового лідера в цифровій економіці. Єдиний 

цифровий ринок – це ринок, в якому забезпечується вільне пересування людей, 

послуг і капіталу, і де окремі особи і підприємства мають безперешкодний 

доступ до онлайн-діяльності в умовах добросовісної конкуренції, а також, де 

існує високий рівень захисту особистих даних споживачів незалежно від їх 

громадянства або місця проживання [86]. 

Стратегія єдиного цифрового ринку була прийнята 6 травня 2015 р. та 

включає 16 конкретних ініціатив, які були представлені Комісією до січня 

2017 р. Законодавчі пропозиції в даний час обговорюються інститутами та 

державами-членами ЄС. Прийнята Стратегія єдиного цифрового ринку включає 

ряд цільових заходів, які повинні бути виконані. Вона побудована на трьох 

основних принципах: (1) кращий доступ для споживачів і бізнесу до цифрових 

товарів і послуг по всій Європі; (2) створення необхідних і рівних умов для 

розвитку цифрових мереж і інноваційних послуг; (3) максимізація потенціалу 

зростання цифрової економіки. 



127 

 

Стратегія також передбачає припинення невиправдого геоблокування - 

дискримінаційну практику, що використовується в комерційних цілях, коли 

інтернет-продавці або відмовляють споживачам у доступі до веб-сайту, 

обумовлюючи це їх невідповідним місцем розташування, або перенаправляють 

їх до місцевого магазину з різними цінами. Таке блокування означає, що, 

наприклад, клієнти прокату автомобілів в одній конкретній державі-члені 

можуть в кінцевому підсумку платити більше за ідентичний прокат автомобілів 

в тому ж напрямку [117]. 

Важливою правовою складовою діяльності з надання туристичних послуг 

є правове регулювання надання послуг щодо перевезення. Транспорт є 

невід’ємною частиною будь-якої подорожі. Транспортна політика є однією із 

загальних стратегій ЄС протягом більше 30 років, починаючи з 22 травня 

1985 р., коли Суд Європейського Союзу (СЄС) виніс постанову у справі, 

представленій Парламентом проти Ради за її неспроможність діяти в цій 

області. Поряд з відкриттям транспортних ринків і створенням 

транс'європейської транспортної мережі модель «стійкої мобільності» отримала 

велике значення. Цей напрям регулюється Статтею 4 (2) (g) та Заголовком VI 

ДФЄС.  

Ще у «Білій книзі про завершення внутрішнього ринку», опублікованій в 

червні 1985 р., містилися рекомендації щодо забезпечення свободи надання 

послуг. Вона також містила рекомендації щодо конкретних транспортних 

питань і встановлювала цілі для всіх видів транспорту (земля, вода і повітря), 

які повинні бути досягнуті не пізніше 31 грудня 1992 р. [122]. 

У своїй третій Білій книзі про майбутнє транспорту за період до 2050 р., 

під заголовком «Дорожня карта до єдиної європейської транспортної зони – до 

конкурентоспроможної та ресурсоефективної транспортної системи» ‒ 

опублікованій 28 березня 2011 р., Комісія описує перехід між старими і новими 

викликами для транспорту і описує шляхи вирішення цих проблем [123]. 
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ЄС, просуваючи створення єдиної європейської транспортої зони 

допоможе туристам з усього світу вигідно та ефективно споживати туристичні 

послуги в усіх куточках Європи, а провайдерам туристичних послуг покращити 

доступність до таких послуг.  

Просуваючи розвиток транспортної системи всередині Європи, ЄС 

активно працює над створенням ефективного уніфікованого законодавства для 

споживачів транспортних послуг. Загальні правила в рамках ЄС створені з 

метою забезпечення того, щоб пасажири могли отримувати мінімальний рівень 

допомоги в разі серйозних затримок або скасування їх подорожі, незалежно від 

використовуваного виду транспорту, і, зокрема, для захисту більш уразливих 

мандрівників. 

Права пасажирів регулюються статтями 91 (1) і 100 (2) Договору про 

функціонування Європейського союзу. ЄС прийняв ряд правил, призначених 

для захисту пасажирів, незалежно від виду транспорту, які засновані на 

законодавстві про захист споживачів, пакетних подорожей і відповідних 

міжнародних конвенціях, Хартії основних прав і відповідних національних 

положеннях. Однак, на практиці, їх важко застосовувати і це призводить до 

частих судових розглядів. Європейський суд грає провідну роль в тлумаченні 

цих правил. 

Правила встановлюють набір основних прав, загальних для всіх видів 

транспорту, таких як недискримінація, особливий захист пасажирів з 

обмеженими можливостями, інформація про пасажирів, національні 

правоохоронні органи та механізми розгляду скарг. У разі скасування або 

значної затримки правила передбачають обов'язкові схеми компенсації і 

допомоги, характерні для кожного виду транспорту. 

Серед основних нормативних актів, що регулюють  питання   повітряних  

перевезень можна виділити Регламент № 261/2004 Європейського Парламенту 

та Ради від 11 лютого 2004 р., що встановлює єдині правила щодо компенсації 

та допомоги пасажирам у разі відмови в посадці та скасування чи тривалої 



129 

 

затримки рейсів ; Регламент № 889/2002 Європейського Парламенту та Ради від 

13 травня 2002 р., що вносить зміни до Регламенту Ради № 2027/97 про 

відповідальність авіаперевізників у разі аварій; Регламент (ЄС) № 1107/2006 

Європейського парламенту і Ради від 5 липня 2006 р. про права інвалідів та осіб 

з обмеженою рухливістю при подорожі повітряним транспортом. 

Що стосується прав пасажирів, які користуються послугами наземного 

виду перевезення, то основними нормативними актами, які це регулюють є 

Регламент № 181/2011 Європейського Парламенту та Ради від 16 лютого 

2011 р., що стосується прав пасажирів на автобусному транспорті та Регламент 

№ 1371/2007 Європейського Парламенту і Ради від 23 жовтня 2007 р. про права 

та обов'язки пасажирів залізничного транспорту. Щодо перевезень водним 

видом транспорту то ці правила регулюються Регламентом № 1177/2010 

Європейського Парламенту і Ради від 24 листопада 2010 р. про права пасажирів 

під час подорожі по морю і внутрішніх водних шляхах та Регламентом 

№ 392/2009 Європейського Парламенту та Ради від 23 квітня 2009 р. про 

відповідальність перевізників морських пасажирів у разі аварій. 

Об’єднуюючи правила щодо захисту прав пасажирів на всіх видах 

транспорту Європейський Парламент та Рада випустили документ під назвою 

«Європейське бачення для пасажирів: Повідомлення про права пасажирів у всіх 

видах транспорту». Це Повідомлення, засноване на багаторічному досвіді 

застосування законодавства та тлумаченні Суду ЄС, покликане допомогти: 

‒ перевізникам в напрямку більш послідовного і ефективного 

застосування законодавства ЄС; 

‒ національним органам влади для узгодженого забезпечення захисту 

пасажирів у всіх режимах; 

‒ пасажирам, щоб отримати краще розуміння того, що вони можуть 

законно очікувати (і що вони не можуть) в якості мінімального якісного сервісу 

під час поїздок [84]. Це Повідомлення також містить Додаток, в якому 

перелічені всі основні права пасажирів. Метою Повідомлення є створення 
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середовища, в якому пасажири повинні знати і розуміти свої права. Вони 

повинні бути впевнені, що вони будуть застосовані і що влада буде ефективно 

захищати їх у разі потреби. 

Транспорт безпосередньо впливає на всіх в Європі. Транспорт і 

мобільність відіграють фундаментальну роль в сьогоднішньому світі. 

Європейський Союз намагається забезпечити мобільність, яка є ефективною, 

безпечною, а також створити умови для конкурентоспроможної галузі, що 

забезпечує зростання і робочі місця. 

Важливим поштовхом для розвитку туризму та мобільності стало поняття 

свободи вільного пересування в рамках ЄС. Свобода пересування і проживання 

для осіб в ЄС є основою союзного громадянства, встановленого в 

Маастрихтському Договорі в 1992 р. Послідовне поступове припинення дії 

внутрішніх кордонів в рамках Шенгенських угод супроводжувалося 

прийняттям Директиви 2004/38 / EC про право громадян ЄС і членів їх сімей 

вільно пересуватися і проживати в межах ЄС. Незважаючи на важливість цього 

права, зберігаються істотні перешкоди на шляху здійснення. 

Ключовою подією в створенні внутрішнього ринку з вільним 

переміщенням осіб стало підписання двох Шенгенських угод, тобто самої 

Угоди від 14 червня 1985 р., і Конвенції про запровадження в дію Шенгенської 

угоди, яка була підписана 19 червня 1990 р. і вступила в силу 26 березня 1995 р. 

[134]. 

Спочатку, Конвенція стосовно імплементації Шенгену (підписана тільки 

Бельгією, Францією, Німеччиною, Люксембургом і Нідерландами) була 

заснована на міжурядовому співробітництві в сфері юстиції та внутрішніх 

справ. Протокол до Амстердамського договору передбачав перенесення 

«Шенгенських угод» у договори. Оскільки більшість шенгенських правил в 

даний час є частиною acquis ЄС, з моменту розширення ЄС з 1 травня 2004 р. 

вже є неможливим, щоб країни-кандидати «відмовилися» відповідно до ст. 7 

Шенгенського Протоколу [167] від Шенгену. 
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Досягненням Шенгенської зони вважається: 

‒ скасування внутрішнього прикордонного контролю для всіх осіб; 

‒ заходи по зміцненню і гармонізації зовнішнього прикордонного 

контролю: всім громадянам ЄС необхідно тільки пред'явити посвідчення особи 

або паспорт для в’їзду в Шенгенську зону; 

‒ загальна візова політика для короткострокового перебування: 

громадяни третіх країн, включені в загальний список країн, які не є членами 

ЄС, і яким потрібна в'їзна віза, можуть отримати єдину візу для всієї 

Шенгенської зони; 

‒ політіка і судове співробітництво: поліцейські сили надають одна одній 

допомогу у виявленні та запобіганні злочинів і мають право переслідувати 

злочинців-втікачів на територію сусідньої держави Шенгенського простору; 

існує також більш швидка система видачі і взаємне визнання кримінальних 

рішень; 

‒ створення і розвиток Шенгенської інформаційної системи (SIS) [134]. 

Шенгенська зона стерла всі кордони всередині Європейського Союзу і 

надала можливість мандрівникам громадянам ЄС вільно пересуватись в межах 

Союзу та пезберешкодно відвідувати улюблені пункти призначення в Європі. 

Щодо громадян третіх країн, то переваги також великі. Отримавши туристичну 

шенгенську візу можна вільно подорожувати по всій території ЄС. Розвиток 

туризму від цього тільки зріс та створив кращу можливість реалізовувати своє 

право на відпочинок.  

Таким чином, проаналізувавши основне законодавство ЄС що регулює 

діяльність, пов’язану з наданням туристичних послуг, можна підвердити 

високий рівень такого регулювання. Законодавці ЄС прагнуть максимально 

захистити споживачів туристичних послуг та плідно працюють над розробкою 

та імплементацією відповідного законодавства. Слід відмітити активну 

розробку правових норм, які покликані регулювати надання послуг через 

глобальну мережу Інтернет. Численні порушення прав пасажирів повітряного, 
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наземного та морського транспорту також породили створення Європейського 

acquis для їх захисту. Створюючи ефективне законодавство в сфері захисту 

прав споживачів, електронної комерції, траспортних перевезень та ін. 

Європейський Союз передає свій досвід для третіх держав, які мають 

можливість таким чином покращувати своє правове середовище для 

регулювання таких сфер, а мандрівникам з третіх країн почувати себе 

захихищеними від можливих порушень з боку недобросовісних трейдерів. 

 

3.3. Проблеми імплементації норм acquis щодо регулювання 

діяльності з надання туристичних послуг у національні законодавства 

держав-членів ЄС 

 

Для ефективного забезпечення реалізації загальних норм ЄС щодо будь-

яких сфер завжди є важливим подальша імплементація в національні 

законодавства таких норм та їх подальше застосування.  

Розглядаючи ЄС як інституційну нормативну систему, що визначається 

різними взаємопов’язаними місцевими, національними та наднаціональними 

правовими приписами, при цьому жоден з яких не є привілейованим, найбільш 

очевидним, але також найскладнішим питанням є те, завдяки якому механізму 

законність повиннна бути збалансована таким чином, щоб забезпечити 

правильну, стійку і легальну правову систему. Оспорювана конституційність 

ЄС і дебати з приводу поняття суверенітету, європейської форми правління і 

легітимності призводять до надзвичайно різних позицій щодо того, що таке 

європейська правова система і якою вона повинна бути, і як повинні бути 

узгоджені відносини і зв’язок між владами [131, р. 2‒3]. 

Як зазначає сама Європейська Комісія у своєму 29 щорічному звіті щодо 

моніторингу застосування Європейського права, ЄС не може досягти своїх 

політичних цілей, якщо держави-члени не застосовують законодавство ЄС 

ефективно на місцях. Відповідні обов'язки Комісії та держав-членів чітко 
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визначені в Договорах. Держави-члени несуть відповідальність за правильне 

застосування acquis, із зобов'язанням правильної і своєчасної імплементації 

директив. Комісія несе відповідальність за моніторинг зусиль держав-членів і 

забезпечення дотримання законодавства ЄС, включаючи звернення до 

формальних юридичних процедур [120]. 

Держави-члени, звісно, підписавши установчі Договори зобов’язали себе 

дотримуватись та імплементувати acquis прийняті в рамках інститутів ЄС. 

Ст. 258 ДФЄС і відповідний обов'язок Комісії в якості опікуна договорів 

детально аналізуються в юридичній літературі. Майже всі підкреслюють велику 

роль Суду ЄС в забезбеченні дотримання та імплементації acquis. 

Політика ЄС щодо впровадження та забезпечення дотримання заснована 

на розподілі повноважень, закріплених в Договорах. Держави-члени та 

Європейська комісія несуть спільну відповідальність за здійснення і 

забезпечення дотримання європейського права, що також визнається судовою 

практикою Суду ЄС. 

Затримки або неправильне застосування європейського законодавства 

послаблює саму систему, знижує ймовірність повного досягнення політичних 

цілей і позбавляє громадян і підприємства потенційних переваг. Ухвалення 

інститутами законодавства ЄС є чітким визнанням того, що дії на рівні ЄС 

необхідні, оскільки в даний час систематично оцінюються витрати і вигоди всіх 

законодавчих пропозицій, в тому числі вартість відмови від дій. Відсутність 

будь-яких дій щодо порушень законодавства ЄС може мати додаткові витрати, 

крім економічних [127]. Складна система впровадження та імплементації 

законодавства часто зіштовхується з перешкодами на рівні національних 

законодавств, де загальні норми довго впроваджуються і створюють перешкоди 

для нормального функціонування вільного ринку. 

Проблеми впровадження та забезпечення дотримання законодавства ЄС 

існували давно. Тому Комісія розробила політику ЄС щодо впровадження та 

застосування законодавства ЄС, яка включає в себе заходи щодо сприяння 
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дотримання до початку процедур порушення. Кожна дія, яку здійснює ЄС, 

заснована на Договорах. Ці обов'язкові угоди між країнами-членами ЄС 

визначають цілі ЄС, правила для інститутів ЄС, порядок прийняття рішень та 

взаємини між ЄС і його членами.  

Існує два основні типи законодавчих актів ЄС: 

‒ Директиви, які повинні бути включені в законодавство держав-членів - 

кожна Директива включає дату, до якої ця реалізація повинна бути завершена. 

‒ Регламенти, які є юридично обов’язковими у всіх державах-членах з 

дати їх прийняття. 

Що стосується виконання, то Директиви становлять особливий інтерес. 

Вони не мають прямого застосування на національному рівні (як це 

передбачено в Регламенті), а повинні бути спочатку включені в національне 

законодавство. Таким чином, основною перешкодоню в виконанні є сама 

імплементація європейських директив, а також, відмова від імплементації.  

Дослідження цього питання проводилося науковцями на протязі багатьох 

років. Наприклад, Г. Фалькнер та ін. дослідили, що в літературі з питань 

дослідження європеїзації, йде мова про виникнення проблеми під час процесу 

адаптації законодавства, що залежить від рівня невідповідності між 

європейськими нормами і існуючими інституційними і регуляторними 

правилами на національному рівні. З цієї точки зору, національні уряди, 

парламенти і адміністрації, будуть виступати в якості «зберігачів статус-кво», 

оскільки будуть захищати національні правові та адміністративні традиції від 

вторгнення з європейського рівня. Тут може очікуватись умисне протистояння 

національних акторів на етапі імплементації, якщо європейські Директиви 

вимагатимуть значних змін в існуюче національне законодавство.  

На більш загальному рівні, як стверджує Г. Фелькнер та ін., при будь-

якому ступені невідповідності новим нормам і стандартам ЄС реалізація 

європейських Директив стикається з двома політичними системами. Це 

відповідає поглядам на ЄС як на федеральний феномен з двома різними 
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рівнями державного управління (на національному та європейському). Це 

означає, що в тих випадках, коли національний уряд не може «завантажити» 

свої переваги на рівні ЄС як шаблон для спільних заходів або стандартів, він 

буде намагатися чинити опір в процесі «завантаження», тобто на більш 

пізньому етапі реалізації. Тільки в тих випадках, коли в процесі прийняття 

рішень на рівні ЄС немає національного протесту проти будь-якого 

конкретного заходу, реалізація повинна бути безпроблемною. Таким чином, 

відсутність імплементації можна розглядати як засіб протесту проти того, щоб 

бути відкинутим [132, р. 452‒453]. 

Для дотримання норм Європейського права необхідне відповідне 

забезпечення такого дотримання. Для цього в середині ЄС було створено 

відповідний механізм. Забезпечення дотримання має на увазі контроль за 

дотриманням за допомогою нагляду, розслідування, включаючи судове 

переслідування і санкціонування протиправної діяльності. Виконання 

законодавства ЄС є процесом з двома рівнями. Перший рівень передбачає 

контроль за дотриманням Комісією законодавства ЄС з боку держав-членів ЄС, 

тобто, за своєчасною, правильною і ефективною імплементацією відповідними 

органами держав норм законодавства ЄС, і контроль за їх забезпеченням і 

дотриманням. Другий рівень стосується контролю за дотриманням 

законодавства ЄС громадянами, компаніями та іншими пов’язаними сторонами, 

за які в основному покладено відповідальність на національні компетентні 

органи [175]. 

Імплементаційні підходи, яких дотримуються держави-члени в плані 

участі національних парламентів і урядів, широко різняться. Законодавчі 

заходи для перенесення законодавства ЄС в основному підкоряються двом 

основним процесам прийняття рішень: стандартна законодавча процедура, в 

якій пропозиція уряду приймається парламентом, або перенесення може бути 

делеговане на затвердження національним урядом. Крім актів, прийнятих 

парламентом і урядовими постановами, транспонування також здійснюється 
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урядовими постановами, рішеннями міністрів або адміністративними і 

державними органами. Федеральні або децентралізовані держави-члени мають 

спеціальні процедури перенесення [126]. 

Об’єднавшись в єдиний Вільний ринок та створивши для себе спільні і 

єдині правові засади для співпраці в цьому ринку, держави-члени взали на себе 

зобов’язання виконувати норми спільного законодавства. Це зобов’язання 

сприяє забезпечинню розвитку подальшої інтеграції та створює сприятливе 

середовище співіснування в середині ЄС. 

Кожна держава-член несе відповідальність за здійснення законодавства 

ЄС (прийняття виконавчих заходів до встановленого терміну, відповідність і 

правильне застосування) в рамках своєї власної правової системи. Згідно зі 

ст. 258 ДФЄС, Комісія визначається як опікун договорів. Отже, якщо держава-

член не виконує законодавство ЄС, Комісія має власні повноваження 

(процедура про недотримання), щоб спробувати покласти край порушенню і 

при необхідності передати справу до Суду Європейського Союзу. Тут Комісія 

приймає будь-які заходи, які вона вважатиме за потрібне, у відповідь на скаргу 

або ознаки порушень, які вона виявляє сама [112]. 

Існує три фази які потрібно пройти, щоб притягнути державу до 

відповідальності. Відповідно до процедури розгляду щодо порушення, 

розпочатої Комісією, перший етап є адміністративним етапом попереднього 

судочинства. Лист офіційного повідомлення являє собою другий етап 

процедури попереднього судового розгляду, в ході якого Комісія просить 

державу-член представити свої зауваження по виявленій проблемі щодо 

застосування законодавства ЄС протягом певного терміну. Якщо держава-член 

не вжила необхідних заходів для виконання рішення Суду, Комісія може знову 

передати це питання на розгляд Суду (третій етап). Рішення про повторне 

звернення до Суду завжди супроводжується пропозицією про виплату штрафу 

та / або одноразового платежу, який враховує серйозність порушення. Рішення 
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Суду є обов’язковими для всіх держав-членів ЄС, а також для самих інститутів 

ЄС (ст. 260 ДФЄС). 

Два нових правила було введено Лісабонським договором 2007 р. Перше, 

Комісія може звернутися до Суду Європейського Союзу з проханням ввести 

фінансові санкції щодо держави-члена за несвоєчасну імплементацію 

Директиви при поданні справи в Суд відповідно до статті 258 ДФЄС. Друге, 

Комісія повинна надати державі-члену можливість надати будь-які зауваження, 

перш ніж направляти друге звернення до Європейського суду за ст. 260 (п. 2) 

ДФЄС, після першого рішення за ст. 258 ДФЄС. Такими нововведенями Європа 

створила для себе наддержавну процедуру, яка зможе ефективніше 

стимулювати процеси імплементації. 

Як основний опікун додержання європейського acquis, Комісія проводить 

моніторинг дотримання та надає щорічні звіти по моніторингу щодо 

імплементації нових правил.  

Останній звіт був опублікований в 2016 р. Що стосується забезпечення 

дотримання та імплемнтації норм щодо захисту прав споживачів, звіт надає 

інформацію щодо ініціювання Комісією процедур порушення за запізнене 

перенесення Директиви 2013/11/EU про альтернативне вирішення спорів, 26 із 

яких пов’язані з розробкою ефективної альтернативної системи вирішення 

спорів для споживачів в поєднанні з онлайн-платформою. У процесі 

моніторингу, була оцінена якість національних заходів, що стосуються 

імплементації Директиви 2011/83/EC про права споживачів, 27 із яких 

застосовуються до онлайнових контрактів. В результаті цих перевірок Комісія 

відкрила 20 пілотних діалогів
2
 ЄС щодо недотримання Директиви. 

Що стосується Директиви 2005/29/EC про недобросовісну комерційну 

практику, то Комісія зазначає, що багато країн-членів продовжують вносити 

зміни в свої національні законодавства щоб привести їх у відповідність до 

                                                             
2
 «EU Pilot» ‒ це схема, призначена для вирішення проблем відповідності норм ЄС перед 

запуском процесуальних дій, що передбачені статтею 258-260 ДФЄС. 
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Директиви. Разом з цим, Комісія продовжила свою роботу по оновленню 

керівних вказівок 2009 р. щодо застосування Директиви з метою поліпшення її 

дотримання компаніями і забезпечення в державах-членах. Також пілотні 

діалоги ЄС і випадки порушення, пов’язані з імплементацією Директиви 

90/314/EEC про пакетні тури, простимулювали законодавчі зміни в декількох 

державах-членах. Ці зміни спрямовані на дотримання вимоги, згідно з яким 

організатори пакетів і / або роздрібні торговці, які продають пакети, повинні 

надавати докази безпеки одержуваних платежів і репатріації відпочиваючих в 

разі неплатоспроможності [121]. 

У грудні 2015 р. Комісія також представила звіт про застосування 

Директиви таймшера. У звіті говориться, що держави-члени мали строк 

імплементації Директиви в національне законодавство до 23 лютого 2011 р. 

Чотирнадцять держав-членів не виконали цей термін, і тому Комісія 

приступила до запуску процесуальних дій щодо порушення у зв'язку з 

неповідомленням щодо заходів по імплементації (Процедури по застосуванню 

процесуальних дій були розпочаті відносно Бельгії, Кіпру, Чеської Республіки, 

Фінляндії, Угорщини, Італії, Литви, Люксембургу, Мальти, Польщі, 

Словаччини, Словенії, Іспанії та Швеції). Останньою державою-членом, яка 

повністю трансформувала Директиву, була Іспанія в березні 2012 р. Отже, 

Директива була повністю перенесена в ЄС на рік пізніше запланованого [168]. 

Станом на серпень 2013 р., після детального аналізу заходів по 

імплементації, Комісія провела діалог з 21 державою-членом (Австрія, 

Болгарія, Чехія, Данія, Німеччина, Естонія, Ірландія, Франція, Фінляндія, 

Латвія, Литва, Угорщина, Мальта, Польща, Португалія, Румунія, Словенія, 

Словаччина, Швеція, Іспанія і Великобританія) для уточнення деяких питань 

неправильної адаптації. В результаті цієї спільної перевірки кілька держав-

членів внесли поправки в своє законодавство. На день випуску звіту, діалог 

здійснювався з двома державами-членами (Іспанія, щодо неправильної 

імплементації та Чеська республіка щодо неправильної адаптації) [168]. 
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Як зазначає Європейська Комісія, неправильна адаптація виникає в 

основному через нерозуміння і неправильне тлумачення відповідних положень. 

Тут варто підкреслити, що сама імплементація, адаптація та застосування норм  

права ЄС стає неефективною у випадку різних тлумачень тих чи інших норм. 

Але, для цього Комісія здійснює моніторинг. Все залежить від кількості 

судових позовів щодо порушень норм європейського права.  

Що стосується проблем з нормами європейського законодавства, які 

стосуються транспортних перевезень та мобільності, то проблеми в 

імплементації також існують. Основні порушення норм європейського права в 

цій сфері, які виявила Комісія за 2015 рік, стосуються дискримінаційних 

тарифів для користувачів за легкові автомобілі, обмеження доступу 

нерезидентів-перевізників до національних ринків автомобільних перевезень, 

перешкод для свободи заснування (підприємства), викликані 

монополістичними умовами найму докерів (поштових співробітників) і 

обмеження на надання транспортних послуг і вільного переміщення товарів, що 

походять з національних закони про мінімальну заробітну плату. Також, за 

несвоєчасну імплементацію Директиви 2012/34 / ЄС простворення єдиної 

європейської залізничної зони, Комісія відкрила 20 процедур щодо порушення. 

Аналізуючи вищенаведені дані, проблема щодо адаптації та 

імплементації   Директив чітко проявляється. Основні порушення стосуються 

повільності імплементації та відмінне тлумачення норм в національних 

законодавствах. Все це призводить до перешкод в процесі завершення Вільного 

ринку. Проблеми в імплементації та перенесенні норм можуть мати багато 

причин. Це може бути пов’язано або з внутрішніми інтересами, або 

внутрішніми протестами тих кого стосується та чи інша Директива. Кожна 

держава-член проходить індивідуальний процес перенесення Директив.  

Щоб полегшити процедуру перенесення, У Порядку денному «Краще 

регулювання» від 19 травня 2015 р. Комісія взяла на себе зобов'язання активно 

допомагати державам-членам переносити і впроваджувати законодавство 
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шляхом підготовки планів впровадження певних Директив і Положень [118]. 

Хоча відповідальність за застосування законодавства ЄС лежить на державах-

членах, плани реалізації спрямовані на те, щоб допомогти їм ефективно і 

своєчасно застосовувати закон. У планах визначені проблеми, з якими 

стикаються держави-члени і які необхідно враховувати при підготовці до 

транспозиції і впровадження закону. Плани також передбачають широкий 

спектр інструментів, які допомагають державам-членам впроваджувати закони 

ЄС, такі як керівні документи, групи експертів і спеціалізовані веб-сайти. 

Єдине європейське законодавство - це засіб для нанесення відчутних 

переваг європейським громадянам і вирішення спільних проблем, з якими 

стикається Європа. Цілеспрямоване, засноване на фактичних даних і просто 

написане єдине регулювання, яке належним чином буде реалізовано, дозволить 

досягти своїх цілей на місцях незалежно від того, чи є воно економічним, 

соціальним або екологічним. Усунення перешкод і ефективна адаптація і 

імплементація нових регулювань в національні законодавства допоможе краще 

використати переваги Вільного ринку. Це стосується розвитку туризму і 

зростання економічної вигоди від нього. Туризм охоплює багато сфер 

регулювання і європейське право приділяє значну увагу такому регулюванню. 

Але, проблемні етапи адаптації та імплементації перешкоджають ефективно 

співпрацювати в цьому напрямку, беручи до уваги, що туризм має 

транскордонний характер і будь-які відмінності тлумачення єдиних норм 

створюють основи для порушень прав споживачів та трейдерів.  

 

3.4. Роль Суду Європейського Союзу в уніфікації норм правового 

регулювання діяльності з надання туристичних послуг 

 

Роль Суду ЄС зіграла незамінну роль в європейській інтеграції. Багато 

років, процес інтеграції супроводжувався низкою судових тяганин, що 

стосувалися тлумачення розмежування влади між Європейським союзом і його 
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державами-членами. У рішеннях, що стосуються балансу між національними та 

наднаціональним органом влади, Європейський суд продемонстрував свою 

упередженість на користь централізації.  

Суд ЄС інтерпретує закон ЄС, для створення основи для однакового 

застосування в усіх країнах ЄС і вирішує правові спори між національними 

урядами та інституціями ЄС. Він також може бути за певних обставин 

використаний приватними особами, компаніями або організаціями, може 

впроваджувати заходи проти установ ЄС, якщо він вважає, що це якимось 

чином порушує їх права. 

У сучасному праві ЄС немає конкретного переліку джерел права ЄС, але, 

як зазначає Т. Анакіна, «практика судових органів ЄС як важлива складова 

права Співтовариства може стати частиною правового порядку держав-членів: 

а) шляхом здійснення законодавчої імплементації права Співтовариства 

державами-членами; б) шляхом реалізації принципу прямої дії права 

Співтовариств; в) шляхом тлумачення національного права у світлі права 

ЄС/Співтовариств; г) при притягненні держав до відповідальності за 

порушення права ЄС/Співтовариств; д) шляхом використання преюдиційного 

механізму відповідно до ст. 35 Договору про ЄС та ст. 234 Договору, що 

засновує Європейське Співтовариство» [1, с. 13]. 

Внутрішній ринок завжди мав побічні ефекти в сферах неринкової 

політики, що призвело до того, що Суд став брати участь в тих напрямках, які 

держави-члени розглядали як свої власні інтереси, такі як оподаткування, 

соціальне забезпечення і освіта. Сьогодні ЄС став універсальною організацією, 

яка безпосередньо впливає на чутливі області політики, такі як імміграційна 

політика і кримінальні провадження, тим самим збільшуючи кількість випадків, 

в яких Суд може розглядатися як активіст, коли він покликаний тлумачити 

часто розпливчасті положення первинного і вторинного законодавства ЄС в 

таких сферах [158, р. 2‒3]. 
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Відповідно до ст. 19 (3) ДЄС, 251-281 ДФЄС Суд ЄС надає рішення у 

справах, які мати різні типи: 

- Інтерпретація закону (преюдиціальні рішення) – національні суди 

країн ЄС зобов'язані забезпечити, щоб право ЄС правильно застосовувалось, 

але суди в різних країнах можуть інтерпретувати його по-різному. Якщо 

національний суд має сумніви з приводу тлумачення або відповідності 

законодавства ЄС, він може звернутися до суду за роз’ясненнями. Той же 

механізм може бути використаний для визначення того, чи є сумісний з 

законодавством ЄС національний закон або та чи інша практика; 

- Дотримання закону (процедура в справі про порушення) – цей тип 

стосується справ проти національного уряду за недотримання законодавства 

ЄС. Може бути започатковано Європейською Комісією або іншою країною ЄС. 

Якщо країна виявляється винною, вона повиннна відразу усунути всі 

порушення, оскільки друге провадження може привести до штрафу; 

- Анулювання правових актів ЄС (дії стосовно анулювання) – якщо 

акт ЄС вважається таким, що порушує установчі договори ЄС або основні 

права, Суд може попросити анулювати його – за допомогою уряду ЄС, Радою 

ЄС, Європейської комісії або (у деяких випадках) Європейським парламентом. 

Приватні особи можуть також попросити суд анулювати акт ЄС, якщо це їх 

стосується безпосередньо; 

- Забезпечення вжиття заходів Європейським Союзом (дії на 

бездіяльність) – парламент, Рада і Комісія повинні приймати певні рішення за 

певних обставин. Якщо вони цього не роблять, уряди країн ЄС, інші інститути 

ЄС або (за певних умов) фізичні або юридичні особи можуть подати скаргу до 

суду; 

- Впровадження санкцій до інститутів ЄС (дії про відшкодування 

шкоди) – будь-яка особа або компанія, чиї інтереси постраждали в результаті 
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дії або бездіяльності ЄС або його співробітників можуть вжити заходів проти 

них через суд [112; 116]. 

Що стосується захисту прав споживачів на теренах ЄС, то Європейський 

Суд в цьому напрямку відіграв чималу роль. В процесі завершення 

Внутрішнього ринку почала дедалі збільшуватись ймовірність виникнення 

транскордонних спорів в області споживчого права. Збільшення мобільності 

споживачів послуг на Внутрішньому ринку додатково включає заходи щодо 

підвищення ефективності захисту прав споживачів. Як вже зазначалося в 

попередніх розділах, поверховість, яка існує в первинному і вторинному 

законодавстві ЄС, породжує низку порушень основних прав споживачів. 

Найбільшими порушеннями можна вважити порушення, з якими споживачі 

зіштовхуються в процесі оналайн придбання таких послуг. 

Слід звернути увагу, що основні проблеми, щодо тлумачення 

законодавства в сфері захисту прав споживачів туристичних послуг, 

здійснювалися СЄС, який відіграв важливу роль в уніфікації такого 

законодавства. Наприклад, Директива 90/314 по пакетних турах містила 

неясності щодо визначення поняття «пакетного туру», що породжувало низку 

неясностей та порушень прав споживачів. Спочатку Директива 90/314 

застосовувалась тільки до готових пакетних турів, в яких комбінації 

туристичних послуг повинні були бути попередньо підготовлені і сформовані 

туроператором. Але в 2002 році, у справі Клуб-Тур СЄС уточнив це поняття і 

ухвалив, що термін «туристичний пакет» означає «в тому числі і подорожі, 

організовані туристичним агентством на прохання і відповідно до побажань 

споживача або певних груп споживачів». В цьому рішенні також було 

сформульовано що «попередньо скомпонована комбінація» включає в себе 

«комбінації туристичних послуг, які складаються під час укладення договору 

між туристичним агентством і споживачем». Так, до поняття «пакету» СЄС 

включив поняття створення «індивідуального» пакету, тим самим розширивши 

сферу захисту прав споживачів [78].  



144 

 

Це рішення відіграло важливу роль в уніфікації норм, що стосуються 

регулювання пакетних турів. Свідченням цього є посилання на нього в Новій 

Директиві 2015/2302 по пакетних турах, в Преамбулі (п.8), де вказано, що: 

«відповідно до прецедентного права Суду ЄС (Cправа Клуб-Тур), не має 

значення, чи об'єднані туристичні послуги до будь-якого контакту з 

мандрівником або на прохання або у відповідності з вибором, зробленим 

мандрівником.» До цього законодавці також додали, що «ті ж принципи 

повинні застосовуватися незалежно від того, чи проводиться бронювання через 

звичайного продавця на вулиці або через Інтернет» [97]. 

У справі C-237/9 СЄС дав ще уточнення поняття «пакетної подорожі», 

роз’язнивши, що мета не є ключовою в понятті подорожі. Справа стосувалася 

освітніх поїздок, організованих асоціацією AFS Finland, яка двічі на рік 

відправляє студентів за кордон, які відвідують школу і проживаються з сім'ям 

без оплати. Суд зазначив, що «суттєвий елемент полягає в тому, чи включено 

житло в пакет» і що «поїздки в контексті студентських обмінів включають, 

відповідно, організацію транспорту і розміщення одночасно» [70, par. 20]. Суд 

підтвердив думку Комісії про те, що Директива 90/314 повинна застосовуватись 

«незалежно від мети поїздки, навіть якщо, наприклад, споживач їде в місце 

призначення в освітніх цілях. Більш того, обмін студентами не виходить за 

рамки Директиви тільки тому, що їх організатори не беруть участь у 

комерційній діяльності. Крім того, Директива застосовується навіть там, де 

споживач сам не оплачує повну вартість поїздки» [70, par. 22].  

Але в цьому ж рішенні Суд підкреслив, що той випадок, коли період, 

проведений учням з приймаючою сім'єю, де він розглядається як член цієї сім'ї і 

так ніби він був другою дитиною, не може бути описаний як проживання за 

змістом Директиви [70, par. 28]. Що стосується послуги щодо вибору школи, в 

якій студент планує навчатися, то Суд робить висновок, що ці послуги 

надаються виключно для освітніх цілей і не підпадають під дію ст. 2 (1) (с) 

Директиви [70, par. 30‒32]. 
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Виходячи з вищенаведеного рішення Суду, можна стверджувати, що 

якщо ціль поїздки не має значення, то будь-які поїздки які включають елементи 

розміщення, проживання або транспорт підпадають під дію Директиви 90/314 

по пакетних турах. Тут мається на увазі, що навіть бізнес мандрівники можуть 

вважатися туристами відповідно до цієї Директиви. Це рішення спровокувало 

уніфікацію та влючення включення такого поняття як бізнес мандрівники в 

нову Директиву 2015/2302 по пакетних турах, де законодавці вказали, що 

Директива повинна застосовуватися до бізнес мандрівників, в тому числі до 

членів вільних професій, або до індивідуальних підприємців або до інших 

фізичних осіб, якщо вони не організують поїздки на основі спільної угоди [97]. 

Ще одне рішення Суду, яке вплинуло на уніфікацію та створення нових 

норм можна назвати рішення в справі Лейтнер (C-168/00), де Суд вирішив, що 

Ст. 5 Директиви 90/314 повинна тлумачитися як «надання споживачам права на 

компенсацію моральної шкоди в результаті невиконання або неналежне 

виконання послуг, які складають пакетний тур» [75]. Справа стосувалася 

отруєння відпочиваючого, і Суд у цьому випадку вирішив, що постраждалий, 

окрім компенсації за фізичну шкоду, має право на компенсацію за втрату 

задоволення від відпочинку, тобто моральну шкоду. Ця справа розширила 

поняття «шкоди», що дало змогу в новій Директиві по пакетних турах 

покращити захисти прав споживачів. 

Що стосується прав мандрівників у випадку банкрутства постачальника 

тур-послуг, то в цьому випадку Суд також відіграв важиву роль. У Справі 

Діленкофер, Суд постановив, що Директива 90/314 дає споживачам – в разі 

неплатоспроможності постачальника- законне право вимагати відшкодування 

всіх сум, сплачених і репатрійованих за рахунок страховика постачальника [80]. 

Справа C-364/96 Verein für Konsumenteninformation встановила право 

мандрівника на компенсацію в ситуаціях, в яких мандрівник, після 

неплатоспроможності туроператора, був змушений заплатити за своє 
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перебування вдруге (безпосередньо у готелі), перш ніж він зміг покинути 

готель і повернення додому [71]. 

У зв’язку зі зростанням ІКТ та відсутності єдиних норм регулювання в 

деяких випадках, що стосуються електронної комерції, СЄС дав свій внесок в 

уніфікацію цих правил шляхом винесених рішень.  

У параграфі 54 Рішення СЄС в справі C‐243/01 Gambelli and Others 

встановив, що стосується послуг Інформаційного суспільства, то стаття 49 

ДФЄС стосується послуг, які постачальник, зареєстрований в одній державі-

члені, пропонує через Інтернет – і, отже, без пересування – одержувачам в 

іншій державі-члені, і тому будь-яке обмеження цих видів діяльності є 

обмеженням свободи надання послуг [79].  

В об’єднаній справі C-509/09 та C-161/10 eDate Advertising GmbH v X та 

Olivier Martinez and Robert Martinez v MGN Limited, Суд виніс рішення що: 

«постачальник послуг електронної комерції не підлягає більш суворим 

вимогам, ніж ті, які передбачені матеріальним правом, що застосовується в 

державі-члені, в якому заснований цей постачальник послуг» [73]. У цій самій 

справі Суд вирішив: «що в разі можливого порушення права особи за 

допомогою контенту, розміщеного на веб-сайті в Інтернеті, особа, яка вважає, 

що її права були порушені, має можливість подати позов щодо відповідальності 

за весь заподіяний збиток або в судах держави-члена в якій видавець цього 

контенту заснований або в судах держави-члена, в якій особа має центр 

інтересів. Ця особа може також замість подання позову про відповідальності 

щодо всього заподіяного збитку, подати його до судів кожної держави-члена, 

на території яких контент був розміщений онлайн або був доступ до нього. Ці 

суди мають юрисдикцію тільки щодо збитків, завданих на території держави-

члена суду» [73].  

Створені сучасні онлайн контенти допомагають мандрівникам купляти 

туристичні послуги з Інтернет сайтів, які мають місце реєстрації в іншій країні. 

В результаті порушень, які тягнуть за собою заподіяння матеріальної або 
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моральної шкоди, та глобальна і безкордонна суть мережі Інтернет ставить в 

невигідне становище споживачів таких послуг. Більшість норм сучасного 

європейського права не регулює такі ситуації і тому недобросовісні трейдери 

користуються цим. Але, як видно з рішень Суду ЄС, вже ж таки норми ним 

тлумачаться та роз’яснюються на користь незахищеної сторони для того, що 

запезпечити ефективне конкурентне правове середовище всередині Вільного 

ринку для споживачів та трейдерів онлайн послуг.  

Схожий випадок розлядався СЄС в справі Maletic C-478/12 d в 2013 р. 

Обставини справи стосувались пакетної подорожі, яка була зіпсована 

помилкою туроператора. Туроператор зарезервував номер в іншому готелі, ніж 

той, який австрійська сім’я вибрала на веб-сайті туристичного оператора, тому 

пара повинна була заплатити значний додатковий збір, щоб «відновити» свій 

початковий вибір, коли вони дізналися про помилку прибувши до Єгипту. 

Повернувшись, сім’я Малетік подала в суд на туристичне агентство 

lastminute.com, засноване в Німеччині, і на туроператора TUI, який 

зареєстрований у Відні, Австрія. Для застосування Ргламенту 44/2001 про 

юрисдикції, визнання та виконання судових рішень у цивільних та комерційних 

справах, відповідні правові відносини повинні тягти за собою «міжнародний» 

елемент. Було очевидно, що згідно з цим Регламентом пара може подати в суд 

на «іноземного» постачальника послуг в їх місцевий суд в м. Блуденці. 

Адвокати, які допомагали компанії TUI, однак, стверджували, що всі 

(національні) судові позови проти компанії повинні подаватися в Відні. 

Постало питання, чи потрібно в такому разі подавати позов окремо в різних 

судах. 

У цій справі суд постановив, що тлумачення, яке дозволяє «розділені» 

юрисдикції в таких справах, може пом'якшувати захист для споживачів, 

передбачену ст. 16 (1) Регламенту 44/2001 і суперечить ще одній меті 

Регламенту, а саме: уникати суперечливих рішень. У зв'язку з цим не має 

значення, чи повинна вся економічна операція розглядатися як така, що 
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складається з одного або двох контрактів. Той факт, що один з двох 

контрагентів (у цьому випадку той, із яким споживач мав контакт спочатку) був 

зареєстрований в іншій державі-члені, достатній для того, щоб Регламент 

застосовувався до випадків, де позов може подаватись до обох сторін [69]. 

Таке рішення надає більші гарантій для захисту і відшкодування шкоди 

споживачам завданій в одній державі-члені, яка може мати місце при 

використанні послуг онлайн туроператорів, які мають своє місце реєстрації в 

іншій державі-члені.      

Важливу роль, на думку багатьох науковців, СЄС відграв в уніфікації 

прав пасажирів. До Суду Європейського Суду національні суди багато раз 

зверталися за роз'ясненням деяких положень Регламенту 261/2004 про права 

повітряних пасажирів. Його рішення відображають поточний стан 

законодавства ЄС, яке має виконуватись державами-членами. 

Важливим рішенням, яке допомогло врегулювати питання компенсації 

стосовно довгих затримок рейсів, є рішення в об’єднаних справах C-402/07 та 

C-432/07 Sturgeon‚ що встановило: «Тривала затримка дає пасажирам таку ж 

компенсацію, як і в разі скасування рейсу: пасажир має право на компенсацію, 

якщо він добирається до свого кінцевого пункту призначення з затримкою на 

три години і більше. Така затримка, однак, не дає пасажирам право на 

компенсацію, якщо авіаперевізник може довести, що тривала затримка була 

викликана надзвичайними обставинами, яких не можна було уникнути, навіть 

якщо були прийняті всі розумні заходи, а саме обставин, які не залежать від 

фактичного контролю авіакомпанія» [72]. 

Питання компенсації за пропущені стикувальні рейси розлядалося в 

справі C-11/11 Folkerts, де Суд виніс рішення, що компенсація за тривалі 

затримки також має надаватись пасажирам прямих стикувальних рейсів, які 

добираються до кінцевого пункту призначення з затримкою щонайменше трьох 

годин. Затримка, яка повинна бути прийнята до уваги, - це затримка при 

прибутті, в тому числі при польотах. Не має значення, чи відбулася затримка в 
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аеропорту вильоту, в сполучному аеропорту (аеропортах) або на будь-якій 

стадії поїздки, тільки затримка в кінцевому пункті поїздки має відношення до 

права на компенсацію [74]. 

У справі C-394/14 Sandy Siewert v Condor Flugdienst GmbH Суд надав 

уточнення стосовно того, що підпадає під «надзвичайні осбставини», в якому 

зазначив, що мобільні сходи або подібні трапи можуть вважатися незамінними 

для повітряного пасажирського транспорту, і тому авіаперевізники регулярно 

стикаються з ситуаціями, які виникають в результаті використання такого 

обладнання. Зіткнення між повітряним судном і набором пересувних драбин- є, 

подією, яка властива звичайній діяльності авіаперевізника. Тому в цьому 

випадку звільнення від обов'язку компенсації не можливе [81]. Цим рішення 

СЄС надав уточнення щодо поняття «надзвичайних осбставин», які 

авіаперевізники часто тлумачили на свою користь з метою уникнення 

відшкодування шкоди за затримку рейсу. 

Справа Case C-12/11 McDonagh встановила правила поведінки 

авіаперевізника у випадку скасування рейсу. В таких випадках він зобов'язаний 

надавати допомогу пасажирам, а також надавати компенсацію. Що стосується 

обов'язків щодо надання допомоги, авіаперевізник повинен безкоштовно надати 

під час очікування, прохолодні напої, харчування і, при необхідності, 

розміщення в готелі та транспорт між аеропортом і місцем розміщення, а також 

засоби зв’язку з третіми особами. Авіаперевізник зобов’язаний виконати це 

зобов’язання, навіть якщо скасування рейсу викликане надзвичайними 

обставинами, тобто обставинами, яких не можна було уникнути, навіть якщо 

були прийняті всі розумні заходи. Авіаперевізник, однак, звільняється від свого 

зобов'язання надати компенсацію, якщо він в змозі довести, що анулювання 

рейсу було викликано такими обставинами [77]. 

У питанні здійснення неборосовнісних комерційних практик 

авіакомпаніями, в справі C‑112/11 ebookers.com Deutschland , обставини якої 

стосувалися придбання авіаквитка на веб-сайті авіаперевізника, та 
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встановлення додаткових ціін на додаткові послуги, в п. 14 СЄС встановив: «Ті 

додаткові додаткові ціни, що відносяться до послуг, які, доповнюють саме 

повітряне сполучення, не є ні обов'язковими, ні необхідними для перевезення 

пасажирів або вантажу, в результаті чого клієнт сам вибирає або відхиляє їх. 

Для того, щооб клієнт був в змозі сам зробити такий вибір, такі цінові 

доповнення повинні бути повідомлені ясним, прозорим і недвозначним чином 

на початку будь-якого процесу бронювання» [76].  

Таким чином, чинне законодавство ЄС, що регулює права споживачів, 

права пасажирів та ін., хто має відношення до туристичних послуг, потребує 

постійного уточнення та тлумачення, про що свідчить численність звернень до 

Суду як для надання преюдиціальних рішень, так і для відшкодування 

заподіяної шкоди в конкретних випадках. Можна підтвердити вагоме значення 

в уніфікації норм європейського права Суду, який на практиці встановлює 

правила застосування норм Директив та Регламентів. Поверховий характер 

норм права ЄС, створює свободу для їх інтерпретації в різних ситуаціях на 

території держав-членів, що породжує порушення прав споживачів 

туристичних послуг, трейдерів таких послуг, а також створюють основи для 

появи неконкурентного середовища. 

Прецеденте право ЄС створює основи для впровадження постійних змін в 

законодавство ЄС, які завжди є необхідними в процесі розвитку торгівлі, 

способів здийснення такої торгівлі, ІКТ та мобільності. Будь-який розвиток 

суспільства завжди тягне за собою необхідність змін в правовому регулюванні 

відносин в цьому суспільстві. Аналізуючи рішення СЄС, які стосуються 

тлумучення тих чи інших Директив та Регламентів, що безпосередньо 

регулюють діяльність з надання туристичних послуг, європейські законодавці 

мають кращі можливості створити сприятливе правове поле, для того щоб 

просувати розвиток туризму, покращувати захист прав споживачів, спряти 

наданню якіснішого туристичного продукту. 
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Судові рішення СЄС в конкретних справах беруться до уваги при 

створенні нових Директив та Регламентів, які, навіть, містять конкретні 

посилання на них. Хоча, прецедентне право не є основним джерелом права ЄС, 

багато рішень відносять до acquis співтовариства. Будь-яке практичне рішення 

відображає ефективність правової норми в дії. Для досягення цілей ЄС, 

національні судові установи держав-членів активно звертаються для 

тлумачення норм, чим створюють подальші кроки для правильної гармонізації з 

законодавством ЄС. 

Порушення прав споживачів, що мають місце в мережі Інтернет і не 

завжди мають основи для правового захисту, сприяють збільшенню судових 

позовів за відшкодування шкоди спричинену недобросовісною конкуренцією. 

Право ЄС та безпосередньо рішення суду ЄС впливають на уніфікацію 

норм правового регулювання туристичних послуг в міжнародному праві, бо ці 

рішенням є прикладом просування єфективного конкурентного середовища з 

високим рівнем поваги до прав споживачів.  

 

Висновки до РОЗДІЛУ 3 

 

Досліджені в цьому розділі питання дозволяють зробити висновок, що 

право ЄС у сфері регулювання діяльності з надання туристичних послуг 

знаходиться на високому рівні, якщо порівнювати з таким регулюванням на 

міжнародному рівні. Для досягення цілей та ефективного функціонування 

Вільного ринку ЄС створив систему для його держав-членів, яка здійснює 

нагляд за процесом імплементації створених норм, нагляд за їх дотриманням та 

встановлює санкції у випадку недотримання. Ця схема постійно 

удосконалюється.  

Регулювання, що стосується діяльності з надання туристичних послуг, 

включено до різнизних компетенцій Союзу, але найважливіше, на нашу думку, 

врегулювано на рівні спільної та виключної компетенції. Можна підтвердити 
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високу активність в усуненні прогалин та створенні покращеного занодавства у 

галузях, де виникає найбільше порушень прав споживачів. Права споживачів є 

основою ефективного функціонування Вільного ринку. Це дуже важливо, коли 

такі права виносять на перший, а не другорядний рівень.  

Основні Директиви та Регламенти, які регулюють всі аспекти подорожей, 

звичайно, містять прогалини. Усе це пов’язано з різним тлумаченням таких 

норм у різних державах-членах. Також це пов’язано з повільною 

імплементацією та адаптацією відповідного acquis. Для усунення таких 

проблем ЄС створив процедуру нагляду та моніторингу, яка надає звіти і 

рекомендації для внесення відповідних змін. Цією процедурою уповноважена 

не тільки Комісія, а й держави-члени та їх громадяни можуть оскаржувати 

порушення, які виникають внаслідок таких прогалин. Це підтверджує високий 

рівень поваги до основних прав людини, а також повагу до суверенних прав 

держав-членів.  

Діяльність Суду ЄС, на нашу думку, є невід’ємною частиною процесу 

покращення та уніфікації як основних норм, так і тих, що регулюють діяльність 

з надання туристичних послуг. Найбільший внесок, зроблений СЄС для 

туризму, – це захист прав споживачів, які користуються онлайн-послугами для 

організації своїх подорожей. Те саме стосується і уніфікації правил щодо 

захисту прав пасажирів. 

Законодавсвто ЄС у сфері регулювання діяльності з надання туристичних 

послуг може слугувати яскравим прикладом для створення такого 

законодавства на міжнародному рівні. 
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РОЗДІЛ 4 

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 

З НАДАННЯ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ 

 

4.1. Правове регулювання діяльності з надання туристичних послуг в 

українському законодавстві та його співвідношення з європейськими та 

світовими стандартами 

 

Розвиток туризму ефективно впливає як на економіку, яка розвивається, 

так і на розвинену економіку. Така ефективність визнана всією міжнародною 

спільнотою і тому, на це звертає кожна держава, яка прагне зіцнювати свій 

економічний добробут. Україна, як молода європейська держава, зовсім 

нещодавно розпочала свій демократичний шлях розвитку, який 

супроводжується систематичними проблемами, що пов’язані з її довгим 

перебування в рамках «соціалізму». Довгий час, на території нашої держави, 

поняття діяльності з надання туристичних послуг мало зовсім інакший сенс, що 

і відображалося на відповідному регулюванні.  

У дослідженні А. Горсач та Д. Коекнер наголошується, що державна 

власність на туристичну галузь створювала свої проблеми. В даний час добре 

відомий хронічний дефіцит соціалістичної економіки: туристичні агентства 

ніколи не отримували ресурсів, які, на їхню думку, були необхідними для 

досягнення своїх цілей. Планова економіка могла б вирішити проблеми, але 

придбання ресурсів і їх використання з розумом затушовували радянську 

індустрію туризму протягом усієї її історії. Доступ до туризму в СРСР 

здійснювався, в основному, за рахунок надання ваучерів, «путівки», 

неринкового механізму для розподілу дефіцитного ресурсу, місця в турі по 

туристичному напрямку. Економічна організація радянського туризму 

оберталася навколо ваучера, а не наявного доходу, особистих заощаджень або 

споживчого попиту [135, р. 4]. Усі ці аспекти і вплинули на відмінність 
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правового підходу до регулювання туристичної діяльності на території нашої 

держави. Капіталистичний світ мав набагато більше часу і можливостей, щоб 

створити ефективне правове середовище для трейдерів і споживачів 

туристичних послуг.  

Після здобуття Україною незалежності в 1991 р. перехід туризму з 

ідеологічної сфери до ринково-комерційної викликав не тільки проблеми 

підприємницького характеру, такі як його валютне регулювання, 

оподаткування, але й необхідність створення нової структури управління 

туризмом, структури туристичної галузі. Першим кроком впровадження 

державного регулювання туризмом стало створення Державного комітету 

України з туризму (Постанова Кабінету Міністрів України № 616 від 

10 листопада 1992 р.). Другим серйозним кроком у справі державного 

регулювання туризмом було прийняття 15 вересня 1995 р. Закону України «Про 

туризм». У перші роки незалежності Україна була дуже мало відома на 

світовому туристичному ринку, не було й належної реклами національного 

туристичного продукту. Важливим кроком у вирішенні цієї проблеми став 

вступ України до дійсних членів ВТО у жовтні 1997 р. За роки існування 

незалежної України закладено підвалини вітчизняного туризму [45, с. 39‒66]. 

Україна розвинула міжнародне співробітництво в туризмі не тільки в 

рамках ВТО. Вона почала брати активну участь в роботі Організації 

Чорноморського економічного співробітництва (ЧЕС), Центральної Європейської 

ініціативи (ЦЄІ), де вирішуються питання туристичного співробітництва. Було 

підписано низку угод про співробітництво в галузі туризму з країнами близького 

та далекого зарубіжжя на міжвідомчому й міждержавному рівні, з деякими з них 

утворено спільні комісії з питань співробітництва в туризмі [45, с. 66].  

Розвиток привабливого туристичного продукту на території України 

продовжується і відповідне законодавство змінюється постійно. Такий розвиток 

є необхідний для процвітання держави і її виходу на гідний рівень в діяльності 

щодо надання туристичних послуг. На жаль, у зв’язку з подіями на сході і 
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півдні України, які почалися в 2014 р. і продовжують тривати до сьогодні, 

привабливість українського туристичного продукту різко знизилась. Але, 

продовжуючи тримати європейський курс та напрям демократичного розвитку, 

українські законодавці продовжують приділяти велику увагу розвитку 

ефективного правового середовища для туристичної діяльності.  

Підтвердженням цього є програма пріоритетних дій Уряду на 2016 р., яка 

затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України (КМУ) від 26 травня 

2016 р. У програмі наголошується, що «українці можуть досягти такого самого, 

як і в державах-членах ЄС, рівня економічного розвитку та добробуту. 

Людський капітал, вигідне географічне положення та потужна база природних 

ресурсів створюють високий потенціал як для виходу з кризи, так і для 

стрімкого розвитку держави. Цей потенціал може бути реалізований лише 

шляхом проведення рішучих та ефективних реформ з використанням кращого 

досвіду європейських держав» [22].  

Проведення відповідних реформ в усіх сферах, які стосуються 

туристичної діяльності, допоможуть Україні використати свій туристичний 

потенціал та вигідне георгафічне положення. Як вважає Л. Решетнікова, 

«регулювання є одним з найважливіших чинників у функціонуванні та розвитку 

туристичного ринку, який постійно оновлюється відповідно до об'єктивних 

потреб розвитку туристичних послуг та зростанням ролі людського фактора. 

Слід підкреслити, що регулювання індустрії туризму носить специфічний 

характер і суттєво відрізняється від контролю над іншими секторами. 

Поєднання соціальних, економічних, правових та інших відносин, що 

виникають між людьми в виробництві і продажу туристичного продукту, є 

об'єктом регулювання в цій галузі» [169, р. 13‒17]. 

Розуміючи важливість розвитку та впровадження реформ в правовому 

регулюванні туристичної діяльності Кабінетом Міністрів України 16 березня 

2017 р. була затверджена Стратегії розвитку туризму та курортів на період до 

2026 р. Ця стратегія виділяє сферу туризму та курортів як одну з основних 
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галузей, що впливає на загальний стан і тенденції світової економіки. Метою 

цієї 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 [23]. 

Розроблення відповідної стратегії є важливим кроком для подальшого 

реформування цієї сфери. На даному етапі, основними законодавчими актами 

які регулюють сферу туризму, відповідно до ст. 2 Закону України «Про 

туризм», є Конституція України, Закон України «Про туризм», а що стосується 

майнових відносин, то основними законодавчими актами є Цивільний та 

Господарський Кодекси [19].  

Варто підкреслити, що Закон України «Про туризм», в переліку основних 

цілей державного регулювання в галузі туризму відзначає забезпечення 

закріплених Конституцією України прав громадян на відпочинок, свободу 

пересування, відновлення і зміцнення здоров'я, на безпечне для життя і 

здоров’я довкілля, задоволення духовних потреб та інших прав [19]. 

Проаналізувавши міжнародне та європейське законодавство, можна 

підкреслити, що світова та європейська спільнота при формулюванні норм в 

сфері туризму та захисту прав споживачів, акцентує увагу на повазі до 

основоположних прав людини, що забезпечує ефективне правове середовище 

для захисту споживачів туристичних послуг. Такий акцент допомагає створити 

належний захист від недобросовісної комерційної практики, яку часто 

використовують в зв’язку з відсутністю тих норм, які посилаються на 

основоположні права людини.  
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Порівнюючи Закон України «Про туризм» з законодавствами інших країн 

в цій сфері, варто підкреслити відсутність багатьох необхідних елементів в 

ньому, які суттєво залишають його позаду.  

Прикладом може бути визначення поняття «турист». Відповідно до ст. 1 

Закону, «турист – це особа, 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» 

[19]. Проаналізувавши таке визначення, можна підкреслити, що воно є 

поверховим і виключає зі сфери свого регулювання мандрівників, які 

подорожують в питаннях бізнесу або науки, бо це може відноситись до 

оплачуваної діяльності. Як вже зазначалося в попередньому розділі, 

європейське законодавство в цій сфері (мова йде про нову Директиву 2015/2302 

по пакетних турах та рішення Суду ЄС), навпаки, при визначенні поняття 

особи, що подорожує акцентує саме на процесі організації туру або подорожі, а 

не на меті поїздки. Також, вони підкреслюють, що доцільніше називати особу, 

яка подорожує «мандрівник», а не «турист», так як воно є ширше і включає 

осіб, які подорожують з різних причин, і не важливо чи це буде олачено. 

Закон містить положення щодо інформування споживачів про умови 

надання туристичних послуг (ст. 19-1) в договорах про надання туристичних 

послуг; щодо регулювання умов договору на туристичне обслуговування, де 

йдеться про випадки зміни в договорі туроператором і відшкодування за такі 

зміни та відмову від виконання договору туристом до початку туристичної 

подорожі; щодо прав та обо’язків суб’єктів туристичної діяльності.  

Варто підкреслити, що Закон не розглядає ні в одному з своїх положень 

поняття онлайн організації туристичної подорожі. Це є вагомим недоліком, так 

як в сучасному ІКТ суспільстві, більшість мандрівників організовують свої 

подорожі через Інтеренет, в тому числі і українські громадяни. Відсутність 
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такого регулювання робить українців не захищеними в процесі онлайн 

організації своїх подорожей.   

Порівнюючи з Директивою 2015/2302 по пакетних турах, можна зробити 

висновок, що в Законі України, положення щодо відмови туристом від 

виконання договору на туристичне обслуговування передбачає повне 

відшкодування всіх «понесених фактичних витрат», а от в Директиві сказано 

про можливу відмову при умові «розумного відшкодування». «Понесені 

фактичні витрати» можуть мати на увазі, у деяких випадках, всю суму, яка 

передбачена договором між туристом та туроператором. Директива захищає 

менш захищену сторону, на відміну від Закону України, мотивуючи це тим, що 

туристичні подорожі, зазвичай, плануються заздалегідь і тому можуть виникати 

непередбачувані осбставини, які вливають на можливість реалізації такої 

подорожі. Очевидно, що Закон України «про туризм» потребує істотних змін, 

які створять більш захищене середовище для вітчизняних споживачів 

туристичних послуг. 

Важливою частиною в регулюванні діяльності з надання туристичних 

послуг в Україні, як і в інших державах, є законодавство про захист прав 

споживачів. Основними законодавчими актами, які регулють захист прав 

споживачів в Україні є Закон України «про захист прав споживачів» від 

12 травня 1991 р. (Далі – Закон) [18], Цивільний Кодекс України, 

Господарський Кодекс України та інші нормативно-правові акти, що містять 

положення про захист прав споживачів. Відповідно до статті 1 Закону, то він 

регулює відносини між споживачами товарів (крім харчових продуктів, якщо 

інше прямо не встановлено цим Законом), робіт і послуг та виробниками і 

продавцями товарів, виконавцями робіт і надавачами послуг.  

Захист прав споживача туристичних послуг забезпечується ст. 10 Закону, 

яка регулює права споживача у разі порушення умов договору про виконання 

робіт (надання послуг). Стаття, зокрема, стосується права відмови споживача 

від договору виконання робіт і вимоги про відшкодування збитків в разі 
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порушення умов договору постачальником послуги. Що стосується договорів 

про надання туристичних послуг, то порушення умов таких договорів з боку 

туроператора або турагента стосовно громадян України є досить частим. Про це 

свідчить кількість судових позовів з боку споживачів туристичних послуг, які 

можна знайти на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень України. 

Найчастіше судові позови стосуються невідповідності наданої інформації 

туроператором або турагентом. Хоча Закон регулює процес надання такої 

інформації та відповідальність за її невідповідне надання, туристам не завжди 

вдається підтвердити свої скарги, і це, можливо пов’язано з несправедливими 

умовами договору, які складені самими туроператорами.  

Як приклад, можна навести справу № 303/1148/16-ц за позовом 

споживачів про відшкодування матеріальної та моральної шкоди до ТОВ «ТЕЗ 

ТУР» та ФОП що, діє за дорученням ТОВ «ТЕЗ ТУР» [44]. Обставини справи 

стосувалися порушення відповідачами умови Договору у зв`язку з чим 

позивачам була завдана значна матеріальна та моральна шкода. Ці порушення 

стосувалися, зокрема недостовірності наданій іформації щодо: часу вильоту до 

місця призначення в зв’язку з чим позивач втратив один день запланованого 

відпочинку; умов проживання в готелі, які не відповідали умовам, зазначених в 

Договорі; щодо кількості зірок готелю, які були меншими, ніж це було 

передбачено договором та введення в оману при укладанні Договору про 

безкоштовний трансфер до аеропорту, звідки мав бути вильот до пункту 

призначення.  

Відповідач у свій захист стверджував: що фотографії з доказами про не 

відповідність часу вильоту до пунткту призначення не підтверджують такого 

факту; про невідповідність умовам туру умовам Договору повинен був бути 

скаладений акт між Туристом та уповноваженим представником організації, що 

надавала послуги та завірений підписом представника приймаючої сторони в 

країні перебування;  а невідповідність кількості зірок є невірною, так як при 

укладанні Договору на туристичне обслуговування ТОВ «ТЕЗ ТУР» та його 
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агенти завжди зазначають лише рівень готелю, відповідно до інформації, яка 

надається самим готелем. Відповідач також зазначив, що рівень готелів у 

Туреччині особливий, є готелі, які отримали ліцензію на заняття готельним 

бізнесом в Мінісерстві культури і туризму та є готелі, зареєстровані в місцевих 

органах влади. Останні, для репрезентації рівня своїх послуг серед споживачів, 

самостійно декларують не наявність зірок, а відповідність своїх послуг певному 

рівню зіркових готелів. Саме до цього виду і відноситься готель до якого 

подорожував позивач. Таким чином, позивачам було надано інформацію про 

той рівень послуг готелю, який сам зазначив готель.  

У цьому рішенні Суд, аналізуючи всі надані сторонами докази у їх 

сукупності, прийшов до переконання, що позивачі не довели факт порушення 

відповідачами умов Договору, зокрема щодо безкоштовної послуги трансферу, 

нечіткої години вильоту з аеропорту, неналежний рівень умов проживання в 

готелі і відмовив у позивачеві у стягненні моральної та матеріальної шкоди. 

Надалі позивачеві також було відмовлено в апеляційній скарзі [49]. 

Аналізуючи таке рішення, можна дійти висновку, що користуючись 

недосконалістю законодавства, туроператори та турагенти часто створюють 

невигідні умови Договору, які в майбутньому можуть спричинити подібні 

ситуації. Це можна віднести до поняття недобросовісної комерційної практики, 

яка регулюється європейським законодавством (Директива 2005/29/ЕС про 

недобросовісну комерційну практику). Ст. 19 (п. 1) Закону «про захист прав 

споживачів» передбачена заборона нечесної підприємницької практики, яка 

включає: вчинення дій, що кваліфікуються законодавством як прояв 

недобросовісної конкуренції; будь-яку діяльність (дії або бездіяльність), що 

вводить споживача в оману або є агресивною. У п. 2 ст. 19 зазначено, що 

підприємницька практика є такою, що вводить в оману, якщо під час 

пропонування продукції споживачу не надається або надається у нечіткий, 

незрозумілий або двозначний спосіб інформація, необхідна для здійснення 

свідомого вибору. Можна зробити висновок, що саме дії віповідача і 
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неуточнення визначення рівня готелів в Туреччині ввели в оману споживача і 

він не зміг зробити свідомий рівень. Відсутність чітких норм саме в Законі 

«Про туризм» щодо захисту прав споживачів туристичних послуг та 

відповідальності постачальника за їх порушення, створює підґрунтя для 

виникнення подібних до вищенаведеного рішення суду. 

ЄС приділяє значну увагу проявам та регулюванню недобросовісної 

комерційної практики, яка створює порушення прав споживачів. Законодавство 

України у сфері захисту прав споживачів, зокрема Закон України «Про захист 

прав споживачів», вцілому відповідає основним базовим принципам ЄС та 

вимогам вищезазначеної Директиви. Але більшість положень національного 

законодавства потребують уточнення, розширення та конкретизації з метою 

унеможливлення подвійних трактувань та більш чіткого визначення ознак 

забороненої законом недобросовісної комерційної практики.  

Згідно зі ст. 15 Закону «Про захист прав споживачів», « споживач має 

право на одержання необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації 

про продукцію, що забезпечує можливість її свідомого і компетентного вибору. 

Інформація повинна бути надана споживачеві до придбання ним товару чи 

замовлення роботи (послуги)» [18]. Звертаючи увагу на «можливість свідомого 

і компетентного вибору», на нашу думку, у випадку справи № 303/1148/16-ц 

відповідач, приховавши інформацію, ввів позивача в оману і тому він не зміг 

зробити свідомий та компетентний вибір, що призвело до порушення його прав 

відповідно до Закону. Варто підкреслити, що права споживачів, повинні вийти 

на перший план для законодавців та судових органів, так як це було зроблено 

європейським законодавством. Створення ефективного законодавства для 

захисту прав споживачів допоможе створити якісний і безпечний туристичний 

продукт, який буде пропонуватися вітчизняними провайдерами турпослуг.  

Аналізуюючи тенденцію до все більшої кількості онлайн бронювання 

туристичних послуг, варто підкреслити, що така тенденція не оминула і 

українських громадян. Що стосується українського законодавства у сфері 
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електронної комерції, то воно ґрунтується на Конституції України і складається 

із Цивільного і Господарського кодексів України, законів України «Про захист 

прав споживачів», «Про рекламу», «Про електронні документі та електронний 

документообіг», «Про захист інформації  в інформаційно-телекомунікаційних 

системах » , «Про телекомунікації», «Про електронний цифровий підпис», «Про 

платіжні системи та переказ коштів в Україні», «Про фінансові послуги та 

державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про захист персональних 

даних» та міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана 

Верховною Радою України. 

Що стосується онлайн-бронуювання подорожі мандрівником, то 

відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів», це можна 

віднести до поняття договору, укладеного на відстані, що означає договір, 

укладений продавцем (виконавцем) із споживачем за допомогою засобів 

дистанційного зв’язку (відповідно до ст. 1, п. 8). П. 10 цієї ж статті встановлює, 

що засоби дистанційного зв’язку – це телекомунікаційні мережі, поштовий 

зв’'язок, телебачення, інформаційні мережі, зокрема Інтернет, які можуть 

використовуватися для укладення договорів на відстані.  

Відповідно до ст. 13 Закону, яка регулює відносини, пов’язані з 

укладанням договору на відстані, перед укладенням  таких договорів  

продавець (виконавець) повинен надати споживачеві інформацію про: 

найменування продавця (виконавця), його місцезнаходження та порядок 

прийняття претензії; основні характеристики продукції; ціну, включаючи плату 

за доставку, та умови оплати; гарантійні зобов'язання та інші послуги, пов'язані 

з утриманням чи ремонтом продукції; інші умови поставки або виконання 

договору; мінімальну тривалість договору, якщо він передбачає періодичні 

поставки продукції або послуг; вартість телекомунікаційних послуг, якщо вона 

відрізняється від граничного тарифу; період прийняття пропозицій; порядок 

розірвання договору. Також, статтею передбачені умови розірвання такого 
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договору споживачем. В загальному, таке регулювання відповідає Директиві 

ЄС 2011/83 про захист прав споживачів.  

Що стосується Закону України «Про електронну комерцію» від 3 травня 

2015 р., він став важливим нововведеням в українському законодавстві, яке 

допоможе вийти на рівень європейського захисту прав онлайн-споживачів. Слід 

підкреслити, що цим Законом у ст. 5 встановлюється, що «правочин не може 

бути визнано недійсним у зв’язку з його вчиненням в електронній формі, якщо 

інше не передбачено законом» [16]. Це важлива новела, яка допоможе 

вітчизняним мандрівникам захищати свої права при онлайн організації 

подорожі на рівні з споживачами, які звертаються до звичайних способів 

організації турів. Ст. 8 п.1 цього Закону встановлює, що «покупець (замовник, 

споживач) товарів, робіт, послуг у сфері електронної комерції за обсягом своїх 

прав та обов’язків прирівнюється до споживача у разі укладення договору поза 

торговельними або офісними приміщеннями та у разі укладення договору на 

відстані відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів» [16]. 

Закон також регулює: порядок укладання електронного договору; підпис у 

сфері електронної комерції; розрахунку в сфері електронної комерції; захист 

персональних даних в сфері електронної комерції та інше.  

Відповідне регулювання на законодавчому рівні дозволить українцям 

ефективніше споживати туристичний продукт, який вже давно став тісно 

пов’язаний з ІКТ. Але, разом із цим, є нагальна необхідність внести відповідні 

зміни в інші нормативно-правові акти, для того щоб усунити двозначне 

тлумачення судовими органами норм, які регулюють такі відносини.  

Можна зробити висновок, що законодавство України регулює основні 

аспекти відносин, що пов’язані з діяльністю про надання туристичних послуг. 

Але велика кількість норм такого законодавства, які мають загальний характер, 

створюють основу для їх різноманітного тлумачення. Існуюче законодавство, 

яке регулюює електронну комерцію, звичайно, сприяє розвитку туристичної 

діяльності, але разом з цим, відсутність норм, що регулюють конкретно 
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організацію та придбання подорожей в мережі Інтернет в Законі «Про туризм», 

не надає такого ж захисту українським споживачам як громадянам 

Європейського Союзу. Основним пріоритетом в законодавстві, що пов’язане з 

регулюванням діяльності з надання туристичних послуг має бути акцент на 

забороні недобросовісної комерційної практики, яка дуже часто вводить в 

оману споживачів таких послуг та у зв’язку з відсутністю конкретного 

регулювання відповідальності за таке порушення призводить до неможливості 

споживачами ефективно захистити свої права в судовому порядку.  

 

4.2. Інтеграція України до Європейського Союзу та її вплив на 

регулювання діяльності з надання туристичних послуг 

 

Після здобуття своєї незалежності, за яку українці боролися тисячі років, 

Україна впевнено спрямувала свій курс на створення демократичної держави, 

яка буде активно та впевнено інтегруватися до Європейського Співтовариства. 

Про це свідчить Постанова Верховної Ради України «Про основні напрями 

зовнішньої політики України» від 2 липня 1993 р., в преамбулі якої 

зазначається: «Становлення України як незалежної демократичної держави 

відбувається в період кардинальних політичних і економічних зрушень в 

українському суспільстві та історичних змін в системі міжнародних відносин, 

які характеризуються виникненням нових незалежних держав, появою нових 

регіональних центрів сили в міжнародних відносинах, переходом від ери 

конфронтації до ери відкритості і співробітництва, зникненням військово-

політичного та ідеологічного протистояння в Європі. Процес державотворення і 

побудови вільного громадянського суспільства в Україні збігається з її 

поступовим входженням до світового співтовариства і пошуками нею свого 

місця в сучасному складному, різноманітному і суперечливому світі» [39]. 

Першою правовою основою співробітництва України з ЄС стала Угода 

про партнерство та співробітництво (УПС) від 14 червня 1994 р., яка набула 
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чиноості 1998 р. і яку тільки 1 вересня 2017 р. замінила Угода про асоціацію 

між Україною та ЄС. Про співробітництво у сфері туризму та захисту прав 

споживачів сторони узгодили в розділі 7 ст. 52 УПС. Ст. 72 цієї Угоди, яка 

називається «Туризм», зазначає, що Сторони розширюють та розвивають 

співробітництво між ними, яке включає: сприяння туризму; співробітництво 

між офіційними туристичними організаціями; збільшення потоку інформації; 

передачу «ноу-хау»; вивчення можливостей спільної діяльності; підготовку 

персоналу з метою розвитку туризму [47]. 

Що стосується співробітництва у сфері захисту прав споживачів, то 

сторони в ст. 75 домовились, що вони «започатковують тісне співробітництво з 

метою досягнення сумісності їх систем захисту прав споживачів. Це 

співробітництво, зокрема, включає проведення експертної оцінки законодавчих 

та інституційних реформ, створення постійно діючої системи взаємної 

інформації про небезпечні продукти, вдосконалення інформації, яка надається 

споживачу особливо  стосовно  цін, характеристики товарів та послуг, що 

пропонуються, підготовку адміністративних посадових осіб та інших 

представників інтересів споживачів, розвиток обмінів між представниками 

інтересів споживачів та поглиблення сумісності політики в галузі захисту прав 

споживачів» [47]. 

У ст. 51 УПС підкреслювала важливість зближення чинного і 

майбутнього законодавства України із законодавством Співтовариства. Також 

нею передбачено, що Україна бере на себе зобов’язання вжити заходи для 

забезпечення того, щоб її законодавство поступово було приведене у 

відповідність до законодавства Співтовариства. П. 2 цієї статті визначає 

пріоритетні сфери, які потребують зближення, і серед них є правила 

конкуренції, захист прав споживачів, транспорт, які мають безпосереднє 

відношення до діяльності з надання туристичних послуг.  

Наближення законодавства України до норм права ЄС передбачено 

Законом України «Про загальнодержавну програму адаптації законодавства 
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України до законодавства Європейського Союзу» від 18 березня 2004 р. 

Розділ 2 Закону визначає поняття адаптація, як «процес приведення законів 

України та інших нормативно-правових актів у відповідність з acquis 

communautaire» [17]. Законом визначені ті самі пріоритетні сфери, в яких 

необхідно провести адаптацію, що обумовлено ст. 51 УПС. Як зазначено в 

Законі, у Розділі 1, «метою адаптації законодавства України до законодавства 

Європейського Союзу є досягнення відповідності правової системи України 

acquis communautaire з урахуванням критеріїв, що висуваються Європейським 

Союзом (ЄС) до держав, які мають намір вступити до нього» [17]. 

Метою України є поступове приведення у відповідність норм нашого 

законодавства у сфері правил конкуренції, захисту прав споживачів у 

відповідність з норма ЄС у цій сфері, що допоможе вийти на рівень 

європейського захисту прав споживачів туристичних послуг. Сама інтеграція 

передбачає наближення норм права та приведення їх у відповідність з 

європейськими нормами.  

Важливим кроком у просуненні процесу інтеграції України до ЄС стало 

підписання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та ЄС, 

Європейським співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами, 

з іншої сторони від 27 червня 2014 р. (Далі – УА). Однією з головних цілей 

Угоди є запровадження умов для посилених економічних та торговельних 

відносин, які вестимуть до поступової інтеграції України до внутрішнього 

ринку ЄС, у тому числі завдяки створенню поглибленої і всеохоплюючої зони 

вільної торгівлі, та підтримувати зусилля України стосовно завершення 

переходу до діючої ринкової економіки, у тому числі шляхом поступової 

адаптації її законодавства до acquis ЄС [46].  

Як зазначає В. Муравйов, Угоду про асоціацію можна віднести до нового 

покоління угод ЄС про асоціацію з третіми країнами і це є перша така угода, 

яка мала бути укладена після набрання чинності Лісабонськими редакціями 

Римського і Маастрихтського договорів. Він вважає, що цей аспект слід 
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обов’язкого враховувати при оцінці унікальності угоди, і підкреслює, що у 

Лісабонських договорах з’явилася ціла низка нових сфер правового 

регулювання, що дало можливість поширити співпрацю в рамках асоціації між 

Україною та ЄС на нові сектори та залучити до співробітництва нові органи і 

агенції Союзу [28]. Таким чином, УА передбачає багато сфер правового 

регулювання, що мають безпосереднє відношення до діяльності з надання 

туристичних послуг, так як Європейський Союз після Лісабонських договорів 

розширив сферу співробітництва в рамках вільного ринку.  

УА передбачає створення Зони вільної торгівлі (далі – ЗВТ), яка 

пов’язана з процесом широкомасштабної адаптації законодавства і повинна 

сприяти подальшій економічній інтеграції до внутрішнього ринку ЄС. ЗВТ 

надасть Україні можливості для модернізації її торговельних відносин та 

економічного розвитку. Інструментами для цього є відкриття ринків шляхом 

поступового скасування митних тарифів, надання безмитного доступу в рамках 

квот, а також масштабна гармонізація українських законів, норм та стандартів з 

тими, що діють у ЄС у різних прямо або опосередковано пов’язаних із 

торгівлею секторах. Це створить умови для гармонізації стандартів України та 

ЄС у ключових галузях [41, с. 1].  

Що стосується туристичної діяльності, то для українського законодавства 

УА повинна принести вагомі переваги в процесі масштабної гармонізації 

українських законів, норм і стандартів ЄС в регулюванні діяльності з надання 

туристичних послуг та всіх пов’язаних з нею сфер. Якщо проаналізувати УА, то 

співпраця в питаннях туризму в ній згадуються в Розділі V «Економічне та 

галузеве співробітництво», у Гл. 16 «Туризм», яка встановлює, що «Cторони 

співпрацюють у галузі туризму з метою зміцнення розвитку 

конкурентоспроможної туристичної галузі як генератора економічного 

зростання і стимулювання економіки, зайнятості та валютних надходжень» 

(Ст. 399 УА). Можна підкреслити, що і ЄС і Україна виділяють галузь туризму 

в якості важливого для розвитку економіки сектору.  
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Основні положення що регулюють діяльність туроператорів, викладені в 

Гл. 6 «Заснування підприємств, торгівля послугами та електронна торгівля» 

Розділу IV «Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею» УА, в якій Сторони, 

підтверджуючи свої відповідні права та обов’язки, взяті на себе в рамках Угоди 

СОТ, встановлюють цим необхідні заходи щодо поступової взаємної 

лібералізації умов заснування підприємницької діяльності і торгівлі послугами, 

а також співробітництва в галузі електронної торгівлі ( ст. 85 УА). 

Оскільки ЄС приділяє багато уваги розвитку норм, які регулюють 

електронну торгівлю, сторони обумовили відповідне регулювання і в УА. Це 

допоможе українським споживачам туристичних послуг через мережу Інтернет 

вийти на рівень європейського захисту в цій сфері. Співробітництво в цій сфері 

передбачено Ч. 6 УА «Електронна торгівля», де «Cторони, визнаючи, що 

електронна торгівля розширює можливості ведення торгівлі в багатьох 

секторах, домовилися сприяти розвитку електронної торгівлі між ними, зокрема 

шляхом співробітництва з питань, пов’язаних з електронною торгівлею 

відповідно до положень цієї Глави» (п. 1 ст. 139).  

Ст. 140 визначає, що регулювання електронної торгівлі включає такі 

питання: a) визнання сертифікатів електронних підписів, виданих населенню, та 

сприяння розвитку послуг транскордонної сертифікації, b) відповідальність 

постачальників посередницьких послуг у зв’язку з переданням або зберіганням 

інформації, c) поводження з небажаними електронними комерційними 

повідомленнями, d) захист споживачів у сфері електронної торгівлі, e) будь-які 

інші питання, що стосуються розвитку електронної торгівлі. 

Інтенсифікація розвитку елекронної торгівлі і відстале регулювання цих 

питань призводидь до створення неконкурентного середовища, яке тягне за 

собою масові порушення прав споживачів онлайн послугі і, відповідно, залишає 

мало шансів захистити свої права в судовому порядку. Адаптація українського 

законодавства до відповідних норм acquis допоможе Україні створити якісний 

сучасний туристичних продукт, який європейці не будуть боятися придбати.  

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995_342
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995_342
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Що стосується захисту прав споживачів, то таке співробітництво 

пердбачено в Гл. 20 Ч. 3 Розділу V Угоди про асоціацію, в якій сторони 

домовились співпрацювати з метою забезпечення високого рівня захисту прав 

споживачів та досягнення сумісності між їхніми системами захисту прав 

споживачів (ст. 415 УА). Ст. 417 встановлюється, що Україна поступово 

наближає своє законодавство до acquis ЄС відповідно до Додатка XXXІХ до 

цієї Угоди, при цьому уникаючи створення бар’єрів у торгівлі.  

У Додатоку XXXІХ до УА передбачений перелік законодавства ЄС, яке має 

безпосереднє відношення до діяльності з надання туристичних послуг, з яким 

Україна взяла на себе зобов’язання адаптувати свої закони в цій сфері. Серед такого 

законодавства слід відзначити Директиву № 93/13/ЄС Європейського Парламенту 

та Ради від 5.04.1993 про недобросовісні умови у споживчих контрактах; 

Директиву № 97/7/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 20.05.1997 про захист 

споживачів стосовно дистанційних контрактів; Директиву Ради № 90/314/ЄЕС від 

13.06.1990 про організовані туристичні подорожі, відпочинок з повним комплексом 

послуг та комплексні турне (останню в 2017 р. замінила нова Директива 2015/2302); 

Директиву № 2008/122/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 14.01.2009 про 

захист прав споживачів за деякими положеннями контрактів щодо розподілу часу 

на використання нерухомості (таймшер), довгострокового відпочинку, контрактів з 

перепродажу та обміну [9].  

В УА також передбачені інші види співробітництва, які мають вплив на 

розвиток туризму для обох сторін. Зокрема, питання щодо регулювання в галузі 

транспорту передбачені Гл. 7 Розділу V, де сторони домовились розширювати і 

зміцнювати співробітництво в галузі транспорту з метою сприяння розвитку 

стабільних транспортних систем; сприяти здійсненню ефективних і безпечних 

транспортних перевезень, а також інтермодальності й оперативної сумісності 

транспортних систем; докладати зусиль для посилення основних транспортних 

зв’язків між територіями сторін. 
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За допомогою ЄС оновлення транспортного сектору України і поступова 

гармонізація діючих стандартів та політики з існуючими в ЄС допоможе 

Україні розвивати доступний туризм. Саме відсутність транспортної 

інфраструктури в багатьох регіонах України не дозволяє отримати повну 

вигоду від туризму. 

Не менш важливий вплив на розвиток діяльності з надання туристичних 

послуг мають норми УА, що регулюють питання конкуренції, інформаційного 

суспільства, транспортних перевезень, транскордонне та регіональне 

співробітництво тощо. Вцілому, можна зробити висновок, що УА передбачає 

поступове приведення законів України до стандартів ЄС для того, щоб можна 

було здійснити наступний крок інтеграції до ЄС. УА створює умови для 

розвитку торгівлі, яка включає в себе торгівлю туристичними послугами.  

Для підготовки та сприяння повної імплементації Угоди про асоціацію, 

сторонами був створений спільний практичний інструмент під назвою 

«Порядок денний асоціації Україна-ЄС» (далі – ПДА). 16 березня 2015 р. його 

було оновлено у зв’язку з подіями 2014 р. (агресія Російської Федерації щодо 

України), і тепер він відображає посилений рівень асоціації. Цей документ є 

основним механізмом моніторингу та оцінювання прогресу України у виконанні 

Угоди про асоціацію, а також моніторингу та оцінювання досягнень усіх цілей 

політичної асоціації та економічної інтеграції [38]. 

Оновлений ПДА в п. 7.11 передбачає, що Сторони започаткують 

регулярний діалог із питань, передбачених у розділі Угоди про асоціацію, що 

стосується туризму. У рамках участі України в Програмі з підвищення 

конкурентоспроможності малих та середніх підприємств (COSME)
3
 спеціальні 

заходи також здійснюватимуться стосовно туризму шляхом зосередження на 

посиленні конкурентоспроможності та сталого розвитку сектору.   

                                                             
3
 Competiveness of Small and Medium Enterprises (COSME) – європейська програма підтримки 

малого та середнього бізнесу. 
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Що стосується захисту прав споживачів, то в п. 7.16 ПДА передбачено: 

обмін інформацією та започаткування діалогу щодо захисту прав споживачів 

;заохочення розширення можливостей споживачів ; посилення адміністративної 

спроможності щодо захисту прав споживачів, зокрема шляхом навчання та 

технічної допомоги в рамках програми TAIEX
4
 для органів державного 

управління України, у тому числі судової та законодавчої гілок влади, та 

організацій громадянського суспільства щодо питань транспозиції 

законодавства ЄС та його подальшого впровадження та дотримання. 

Як зазначається в самому ПДА, його метою є підготуватися та сприяти 

імплементації Угоди про асоціацію через створення практичного середовища, у 

якому можуть бути реалізовані найважливіші цілі політичної асоціації та економічної 

інтеграції, та визначення переліку пріоритетів для спільної секторальної роботи. 

Серед таких цілей є також ті, які сприятимуть розвитку туризму.  

Постановою Кабінету Міністрів України № 346 від 13 серпня 2014 р. було 

утворено Урядовий офіс з питань євроатлантичної інтеграції, що є головним 

органом, який відповідає за реалізацію завдань у сфері євпропейської та 

євроатлантичної інтеграції та виконання Угоди про асоціацію [40]. Відповідно, 

Урядовий офіс надає щорічні звіти про виконання УА.  

Проаналізувавши звіт Урядового офісу за 2014, 2015, 2016 рр. про 

виконання УА, можна зробити висновок, що значних реформ, пов’язаних 

конкретно з діяльністю з надання туристичних послуг немає. Але найбільшим 

досягнення можна назвати прийняття в 2015 р. Закону України «Про 

електронну торгівлю», що наблизив захист споживачів туристичних послуг, які 

організовують свої подорожі оннлайн, до європейських стандартів. 

У звіті Урядового офісу за 2016 р. зазначається, що в рамках підготовки 

змін до Закону України «Про туризм» передбачено остаточне врахування 

                                                             
4
 TAIEX (Technical Assistance Information Exchange) – це інструмент зовнішньої допомоги, 

що надається Європейською Комісією для обміну інформацією з метою розбудови 

інституціональної спроможності, необхідної для адаптації національного законодавства до 

acquis communautaire. 
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положень Директиви Ради 90/314/ЄЕС від 13 червня 1990 р. про організовані 

туристичні подорожі, відпочинок з повним комплексом послуг та комплексні 

турне в частині встановлення значних доказів надійності для повернення 

сплачених грошей або репатріації споживача у разі банкрутства, а також 

обов’язкове страхування цивільної відповідальності туроператорів щодо 

відшкодування витрат на повернення туристів до місця постійного проживання. 

Питання розвитку двосторонніх відносин та співробітництва у сфері туризму 

продовжує опрацьовуватись в рамках ді- яльності двосторонніх Міжурядових 

комісій з питань торговельно-економічного та науково-технічного 

співробітництва між Україною та державами-членами ЄС [20]. 

Що стосується захисту прав споживачів, то варто відзначити, що Уряд 

України визначив, що реформування системи захисту прав споживачів в 

Україні має здійснюватися з урахуванням наступних засадничих принципів ЄС 

у сфері захисту прав споживачів, зокрема:  

‒ зміні акценту з можливостей виробників на потреби споживачів, що є 

принциповим; 

‒ розуміння того, що споживачі є невід’ємною складовою економічного 

розвитку; 

‒ відповідальності за гарантії забезпечення мінімального споживання за 

прийнятними цінами; 

‒ врахування інтересів виробників на умовах визначальної ролі 

споживача та встановлення певного балансу інтересів сторін на ринку [20]. 

Звичайно, Уряд працює над реформуванням та приведенням у 

відповідність до законодавства ЄС інших сфер, які мають вплив на ефективний 

розвиток туризму. Варто відмітити процес підготовки до підписання Угоди між 

Україною і ЄС про спільний авіаційний простір, що допоможе зробити 

авіаперельоти до і з України дешевшими та доступнішими. Що стосується 

діяльності туроператорів, то триває робота над створенням відновідного до 
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норм ЄС законодавства в сфері захисту від недодобросовісної конкуренції, яке 

забезпечить споживачам якісніший туристичний продукт.  

Не менш важливою подією, яка ефективно вплине на розвиток 

європейського туризму та відкриє більше можливостей для українських 

споживачів використовувати своє право на відпочинок та свободу пересування, 

стало затвердження 11 травня 2017 р. ЄС безвізового режиму для України, який 

почав діяти з 11 червня 2017 р.   

У світлі подій, які відбуваються на території України протягом останніх 

років, можна підкреслити, що підписання Угоди про асоціацію та подальший 

курс на європейську інтеграцію стане ефективною основою для економічного 

прориву та виходу з кризи. Розвиток туризму допоможе Україні отримати 

економічну вигоду, а Європа допоможе вийти на достойний рівень захисту прав 

людини та громадянина.  

Пріоритетні напрямки співробітництва, наведені в оновленому Порядку 

денному асоціації Україна–ЄС, які стосуються, зокрема, десяти 

короткострокових пріоритетів у сфері реформування Конституції України, 

судової системи, законодавства про вибори, сфер боротьби з корупцією, 

державного управління, енергетики, дерегуляції, державних закупівель, 

оподаткування та зовнішнього аудиту, являються невід’ємним процесом для 

розвитку ефективного правового регулювання туристичної діяльності. Більше 

того, вони являються фундаментом для створення надійного законодавства, яке 

допоможе розвинути високоякісний український туристичний продукт та 

збільшить притоки туристів з всього світу. 

 

Висновки до РОЗДІЛУ 4 

 

Таким чином, проаналізувавши українське законодавство у сфері 

регулювання діяльності з надання туристичних послуг та порівнявши його з 

відповідним регулюваннням в ЄС, можна зробити висновок, що воно потребує 
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крадинальних змін та приведення у відповідність до тих стандартів, що є в 

європейському acquis. Низький рівень захисту прав споживачів, існуючі 

прогалини, що містяться в законодавстві про недоброчесну комерційну 

практику, відсутність регулювання онлайн-організації подорожей у Законі 

України «Про туризм» та його невідповідність нормам відповідних Директив – 

усе це створює перешкоди для розвитку якісного туризму.  

Але, проаналізувавши основні пріоритети України та вплив підписання 

Угоди про соціацію України з ЄС, слід підкреслити готовність та намагання 

створити ефективне правове регулювання в цьому напрямку. У складний 

період, який переживає Україна, розвиток туризму і курс на європейську 

інтеграцію допоможе впоратися з економічною кризою та відійти від корупції, 

яка її посилює. Саме реформування українського законодавства та його 

гармонізація з нормами права ЄС створить надійне правове середовще для 

економічного розвитку, яке, у свою чергу, має допомогти мирно побороти 

агресію сусіда.  
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ВИСНОВКИ 

 

На основі проведеного комплексного аналізу наукових праць, 

міжнародного права та українського законодавства, рішень міжнародних та 

національних судових установ та інших джерел для дослідження правового 

регулювання діяльності з надання туристичних послуг сформульовано низку 

концептуальних висновків та пропозицій, які спрямовані на вдосконалення 

міжнародного права та національного законодавства, що стосується надання 

туристичних послуг.  

1. Встановлено, що туризм – це комплексне явище, яке включає в себе 

різні види правовідносин та в більшості випадків має транскордонний характер. 

В аспекті правового регулювання це явище є новим і увага до нього виникла 

досить недавно, що пояснює недостатній рівень правового захисту суб’єктів 

цих правовідносин на національному та міжнародному рівнях. Поняття туризму 

та правовідносини, які з нього випливають, мають змінний характер, оскільки 

на них завжди впливають багато факторів. У сучасному науковому дискурсі 

існує безліч визначень понять «туризм» та «турист», і всі вони відрізняються, 

залежно від свого призначення. Зважаючи на вагомий внесок туризму у 

розвиток економіки, майже всі держави світу активно почали співпрацювати 

для забезпечення сприятливого середовища для нього.  

2. Доведено, що міжнародні багатосторонні та двосторонні угоди про 

співпрацю, акти міжнародних урядових та неурядових організацій, 

законодавство більшості держав не містять єдиних уніфікованих визначень 

понять туризму та туристичної послуги, що викликає складність у правовому 

регулюванні таких відносин, зважаючи на траскордонний характер туризму, 

який вимагає існування єдиного уніфікованого визначення для створення 

якісного регулювання. Зазвичай, у них міститься прив’язка до часу та цілей 

подорожі, що значно звужує сферу регулювання. Суб’єктами сучасних 

туристичних правовідносин мають вважатися всі, хто користуються 
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туристичними послугами, а не тільки особи, які подорожують із культурними 

цілями, що дозволяє значно розширити коло осіб, які будуть підпадати під 

відповідне регулювання. Ідеться про бізнес-мандрівників, волонтерів, студентів 

по короткочасних навчальних програмах, туристів для медичних потреб та ін. 

3. На сьогодні існують тільки м’які норми на міжнародному рівні, які 

розглядають туризм з точки зору права людини на відпочинок (наприклад 

Глобальний етичний кодекс туризму), але для ефективного уніфікованого 

міжнародно-правового регулювання діяльності з надання туристичних послуг 

необхідно створити єдине загальнообов’язкове визначення поняття туризму та 

туристичної послуги, яке буде включати в себе право людини на відпочинок, 

різноманітні похідні та додаткові послуги, що забезпечують туристичну 

подорож, розвиток сучасних ІКТ, та акцентуватиме увагу на захисті більш 

вразливої сторони, туриста, який часто, подорожуючи до іншої країни, 

стикається з порушенням своїх прав та проблемами їх ефективного захисту. 

Відсутність єдиного визначення спричиняє різне регулювання в державах, що, 

у свою чергу, унеможливлює розвиток якісного та захищеного туризму.  

4. Доведено, що діяльність із надання туристичних послуг не містить 

єдиного комплексного регулювання в міжнародному праві, а підпадає під 

регулювання багатьох пов’язнаних із нею сфер. Туризм включає в себе 

різноманітний спектр економічних, соціально-культурних та екологічних 

аспектів розвитку. У сучасних міжнародних правовідносинах усі держави 

намагаються активно співпрацювати для розробки єдиних правил, щоб 

створити сприятливе середовище для торгівлі туристичними послугами, 

захисту прав споживачів, розвитку транспортної інфраструктури та підвищення 

мобільності мандрівників шляхом лібералізації візових політик, які є 

невід’ємною частиною діяльності з надання туристичних послуг. 

5. Невід’ємною частиною уніфікації норм правового регулювання 

діляьності з надання туристичних послуг є створення єдиних міжнародних 

стандартів щодо захисту прав споживачів. У цьому напрямку наразі існують 
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лише м’які норми в рамках ООН. Для міжнародної спільноти першочерговим є 

створення загальнообов’язкових міжнародних правил щодо захисту прав 

споживачів і віднесення їх до прав людини, адже в такий спосіб захист 

гарантуватиметься загальнообов’язковими нормами міжнародного права та 

забезпечуватиметься міжнародними судовими установами (наприклад, ЄСПЛ). 

6. Проаналізувавши міжнародно-правові документи, що стосуються 

діяльності з надання туристичних послуг‚ встановлено, що вони не є 

загальнообов’язковими, і в більшості випадків мають рекомендаційний 

характер. Вони дають можливість обирати, приєднуватися до того чи іншого 

документа чи ні, не визначають чітких строків імплементації норм у 

законодавства держав, що спричинює створення різного внутрішньо-правового 

регулювання туристичної діяльності, зважаючи на різні потреби держав. 

Країни, що розвиваються, прагнуть покращити економіку і в основному 

опікуються питаннями регулювання інвестиційної сфери у процесі залучення 

інвесторів у туристичний бізнес. Вони менше зважають на регулювання 

негативного впливу на навколишнє середовища від туризму і повільніше 

імплементують відповідні норми. Розвинені країни, навпаки, більшу увагу 

приділяють розвитку сталого туризму та безпеці всередині своїх країн, що 

породжує створення бар’єрів на шляху інвестування в їхню туристичну 

індустрію, а також незліченні перешкоди для туристів під час подорожування. 

Це стосується дискримінаційних візових бар’єрів, питань контролю на 

кордонах, високої стандартизації для іноземних інвесторів тощо. 

7. Доведено, що в усіх міжнародно-правових документах відсутні норми 

регулювання туристичної діяльності з використанням ІКТ. Чинне міжнародно-

правове регулювання діяльності з надання туристичних послуг є застарілим, 

воно не враховує сучасні способи споживання та надання туристичних послуг. 

8. Встановлено, що регулювання діяльності з надання туристичних 

послуг на регіональному рівні має більш якісний та ефективний характер. Це 

пов’язано із зобов’язаннями, які беруть на себе сторони в рамках цих відносин. 
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На відміну від загальних міжнародних норм, що існують у цій галузі, 

регіональні норми швидше імплементуються в законодавства учасників 

регіональних угод, у зв’язку з існуванням обговорених механізмів такої 

імплементації.  

9. Доведено, що сучасні туристичні послуги стали прямо залежними від 

ІКТ, для пошуку та придбання яких споживачі використовують нові 

інформаційні джерела, що допоможуть їм прийняти остаточне рішення перед 

купівлею туристичної послуги, та здійснюють купівлю безпосередньо за 

допомогою ІКТ. Це створює необхідність уніфікації такого регулювання на 

міжнародному рівні і є першочерговим завданням для міжнародної спільноти у 

зв’язку з особливістю таких правовідносин, які пов’язані з їх транскордонним 

характером та відсутністю територіальних меж для відповідного регулювання. 

Глобальний характер мережі Інтернет вимагає створення єдиного регулювання, 

яке захистить споживача, що організовує свою подорож за допомогою онлайн-

контентів, від розповсюджених перешкод і проблем, які виникають при 

здійсненні електронної комерції та бізнесу (наприклад, недобросовісна 

комерційна практика та кібер-шахрайства).  

10. Створення напівофіційної міжнародної організації Міжнародної мережі 

захисту прав споживачів і правозастосовчої практики (ICPEN), яка допомагає 

інтернет-споживачам захистити та оскаржити порушені права, є реальним 

досягненням міжнародного співтовариства. Для вироблення міжнародного 

механізму забезпечення гарантії захисту прав онлайн-споживачів існує 

необхідність в отриманні офіційного статусу ICPEN або формуванні єдиного 

загального механізму міжнародно-правової відповідальності за порушення, які 

здійснюються в Інтернеті на прикладі такої організації. Це допоможе створити 

правові основи для гарантії безпечної реалізації туристичних подорожей та 

уникнення недобросовісних комерційних практик у цій галузі. 

11. Встановлено, що розвиток сучасного туризму та збільшення 

туристичних подорожей по всьому світу, причиною чого став розвиток 
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інформаційного суспільства, супроводжуються зі стримуванням і 

гальмуванням, які є наслідком боротьби з численними загрозами тероризму та 

напливу нелегальної міграції внаслідок війн у країнах третього світу. Постійні 

загрози життю та здоров’ю громадян змушують держави покращувати гарантію 

їх безпеки. Різноманітні заходи, регульовані державами, що стосуються безпеки 

документів, контролю на кордонах, візової політики та нових міграційних 

законів, є основною перешкодою в процесі реалізації мандрівниками свого 

права на подорож, права на свободу пересування, права на відпочинок та права 

на самовираження, які гарантуються основними міжнародно-правовими 

документам щодо захисту прав людини.  

12. Основні міжнародно-правові документи у сфері захисту прав людини 

виправдовують ці обмеження з посиланням на виключну компетенцію держав 

регулювати всі необхідні питання, що стосуються забезпечення громадського 

порядку, запобігання злочинам, охорони здоров’я тощо – усе це випливає з поняття 

«суверенітету». Доведено, що в аналізованих документах подано надто загальне 

визначення обмеження цього права, що спричинює виникнення різних міграційних 

політик, породжує дискримінацію для осіб, які хочуть здійснити подорож до країн, 

що активно борються з напливами нелегальної міграції. Разом із цим, існування 

Європейського суду з прав людини, суду ЄС дозволяє оскаржити інколи зовсім 

невиправдану дискримінацію при реалізації свого права на свободу прересування та 

права на відпочинок. Хоча рішення цих судових установ не є джерелами 

міжнародного та європейського права, однак для держав вони є істотним чинником 

для забезпечення уникнення прецедентів таких порушень. 

13. На основі результатів дослідження діяльності ЄС у процесі уніфікації  

регулювання діяльності з надання туристичних послуг встановлено: ЄС наділений 

достатньою компетенцією в цій сфері регулювання, що надало можливість 

створити ефективні уніфіковані норми права для захисту прав споживачів від 

недобросовісної комерційної практики постачальників туристичних послуг, а 

постачальникам – можливість працювати в умовах захищеного законом 
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конкурентого ринку в рамках ЄС, аналогів якому сьогодні немає. Хоча існуючі 

проблеми в процесі імплементації цих норм в національні законодавства держав-

членів створюють перешкоди на шляху забезпечення реалізації цих норм права, 

ЄС створив правову основу для її забезпечення, де гарантом є Комісія ЄС, яка 

повинна слідкувати за виконанням процедури імплементації. 

14. Доведено, що Суд ЄС, який на практиці тлумачить норми права ЄС, 

відіграє важливе значення в уніфікації норм щодо регулювання діяльності з 

надання туристичних послуг. Прецеденте право ЄС створює основи для 

впровадження постійних змін у законодавство ЄС, які завжди є необхідними в 

процесі розвитку торгівлі, способів здійснення такої торгівлі, ІКТ та 

мобільності. Будь-який розвиток суспільства завжди вимагає змін у правовому 

регулюванні відносин у ньому, зокрема, у сфері туризму та подорожування з 

різних мотивів. Аналізуючи рішення Суду ЄС, які стосуються тлумачення 

Директив та Регламентів, що безпосередньо регулюють діяльність із надання 

туристичних послуг, європейські законодавці мають ширші можливості 

створити сприятливе правове поле для розвитку сучасного електронного 

туризму, підвищити рівень захисту прав споживачів та сприяти наданню 

якіснішого туристичного продукту в умовах розвитку ІКТ. 

15. У результаті проведеного аналізу законодавства України доведено, що 

воно регулює основні аспекти відносин, пов’язані з діяльністю з надання 

туристичних послуг, але велика кількість норм такого законодавства має 

загальний характер, що створює основу для їх різноманітного тлумачення 

судовими органами. Чинне законодавство, яке регулює електронну комерцію, 

звичайно, сприяє розвитку сучасної туристичної діяльності, але, разом з цим, 

відсутність у ньому норм, що регулюють конкретну організацію подорожей та 

їх придбання в мережі Інтернет, у Законі «Про туризм» не надає такого ж 

захисту українським споживачам, як ЄС своїм громадянам.  

16. Встановлено, що інтеграційний курс України до ЄС є важливою 

перевагою для розвитку туризму в Україні, який допоможе подолати економічну 
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кризу. Підтвердивши високиий рівень законодавсвта ЄС у сфері регулювання 

діяльності з надання туристичних послуг та, відповідно, проаналізувавши 

численну кількість невідповідностей такого регулювання в українському 

законодавстві, доведено, що підписана Угода про асоціацію між Україною та ЄС 

2014 р. допоможе поступово вийти на рівень захисту, який існує в рамках ЄС. 

17. Задля ефективного розвитку туризму в усьому світі, який є невід’ємною 

частиною життя кожної людини, запропоновано створити єдині 

загальнобов’язкові міжнародно-правові акти щодо регулювання діяльності з 

надання туристичних послуг, яке об’єднає всі види регулювання та допоможе 

усунути численні перешкоди, пов’язані з відмінностями регулювання в різних 

державах, як для постачальників туристичних послуг, так і для їх споживачів. Ці 

акти мають враховувати: визнання суб’єктом такого регулювання всіх осіб, які 

використвують ланцюг туристичних послуг, незалежно від мети, часу та цілей 

подорожі; акцентування на забороні недобросовісної комерційної практики в 

мережі Інтернет, яка часто вводить в оману онлайн-споживачів таких послуг; 

віднесення прав споживачів до основних прав людини та створенні єдиного 

механізму притягнення до відповідальності за порушення їхніх прав. 
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