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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

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 реалізації 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.  

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 
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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 

договори 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, 

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 «Ужгородський національний 

університет» «Теорія та практика трансформацій сучасного міжнародного 

права» (номер державної реєстрації 01150007030)». 
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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; 

– 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. 
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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. 

Нормативно-аналітичний метод та метод експерименту дозволив 

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

реалізації права на відпочинок у конкретних випадках 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 регулювання 

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 законодавства 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 

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 впливу 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 
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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, 

слугувати науковим матеріалом у навчальному процесі при підготовці посібників, 

підручників, курсів лекцій тощо.  

Ураховуючи 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 

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).  

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У Вступі обгрунтовано актуальність теми дослідження, зв’язок теми з 

науковими програмами, планами, темами, сформульовано мету й завдання 
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дослідження, визначено об’єкт, предмет і методи дослідження, висвітлено наукову 

новизну та практичне значення одержаних результатів, наведено відомості щодо 

апробації, структури та обсягу роботи. 

Перший розділ «Міжнародно-правова характеристика діяльності з 

надання туристичних послуг» складається з двох підрозділів, у яких досліджено 

основні поняття і категорії, проаналізовано основні види міжнародно-правового 

регулювання, що стосуються діяльності з надання туристичних послуг. 

У підрозділі 1.1. «Понятійно-категоріальний апарат у міжнародно-

правовому регулюванні діяльності з надання туристичних послуг» досліджено 

визначення понять «туризм», «турист» та «туристична послуга» в основних 

міжнародно-правових документах. Проаналізовано їх відповідність викликам 

сучасного інформаційного суспільства, в якому люди мають дедалі більше 

можливостей, цілей та бажання подорожувати.  

На основі соціологічних та економічних досліджень аналізованих понять, а 

також їх порівняльного аналізу із визначеннями, представленими в ЮНВТО, в 

Манільській декларації зі світового туризму 1980 р., Гаазькій декларації 

Міжпарламентської конференції по туризму 1989 р., Глобальному етичному 

кодексі туризму 1999 р., Генеральній угоді з торгівлі послугами (СОТ) 1994 р., 

Допоміжному Рахунку Туризму (TSA), Інструкції Євростату для статистики 

туризму встановлено, що в чинному міжнародному праві немає універсального 

поняття туризму та туристичної послуги. 

Доведено, що поняття «турист» різниться від поняття «мандрівник», 

«відвідувач» та «екскурсант», але всі вони повинні розглядатися в межах 

правового регулювання діяльності з надання туристичних послуг, адже мета 

поїздки не залежить від процесу її реалізації. 

У підрозділі 1.2. «Характеристика основних видів міжнародно-правового 

регулювання туристичних послуг» охарактеризовано 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. 

Серед основних видів такого регулювання виділено лібералізацію торгівлі 

туристичними послугами, що допоможе всім країнам отримати для себе найбільші 

економічні вигоди; міжнародно-правове співробітництво в сфері повітряних 

сполучень, що уможливить відкритий доступ до повітряного простору; 

регулювання конкурентності на ринку торгівлі туристичними послугами; 

уніфікацію стандартів здоров’я та безпеки і гігієни харчових продуктів (вимога 

туроператорів розвинених країн); уніфікацію норм щодо захисту прав споживачів; 

екологічне регулювання та лібералізацію візових режимів. 

Проведений аналіз стану цих видів регулювань у рамках ООН, СОТ, 

ЮНВТО, ВРТП (WTTC) та ін. доводить, що процес створення уніфікованих 

норм та принципів, необхідних для розвитку туристичної діяльності, 

знаходиться на початковому етапі. Різноманітні напрями правового 
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регулювання повинні об’єднатися в єдину уніфіковану базу, яка створить 

загальнообов’язкову основу для всіх сторін туристичних відносин. 

Другий розділ «Уніфікація міжнародно-правового регулювання 

діяльності з надання туристичних послуг» містить чотири підрозділи, в яких 

проаналізовано уніфікацію правового регулювання діяльності з надання 

туристичних послуг у рамках універсальних, регіональних і двосторонніх 

міжнародних договорів. Досліджено вплив ІКТ на діяльність із надання 

туристичних послуг, стан міжнародно-правового регулювання «електронного 

туризму» та основні проблеми, які виникають при реалізації прав людини на 

відпочинок у системі сучасних міжнародних відносин. 

У підрозділі 2.1 «Уніфікація правового регулювання діяльності з надання 

туристичних послуг у рамках універсальних міжнародних договорів, що 

стосуються сфери туризму» проаналізовано основні міжнародні нормативно-

правові акти, пов’язані з регулюванням туристичних відносин, 

охарактеризовано генезис такого регулювання та його відповідність сучасній 

діяльності з надання туристичних послуг. 

Досліджено уніфікацію правового регулювання діяльності з надання 

туристичних послуг у рамках ООН, ЮНВТО, СОТ, УНІДРУА, різних 

міжнародних неурядових організацій та окремих багатосторонніх міжнародно-

правових документів. Особливу увагу приділено регулюванню захисту прав 

споживачів, прав пасажирів та права на свободу пересування на міжнародному 

рівні, що має вагоме значення для туризму як транскордонної галузі. 

У підрозділі 2.2. «Уніфікація правового регулювання діяльності з надання 

туристичних послуг у рамках регіональних та двосторонніх міжнародних 

договорів» увагу зосереджено на регіональному співробітництві щодо 

уніфікації правового регулювання сфери туристичних відносин у рамках 

найбільш впливових регіональних об’єднань, визначених ЮНВТО. 

Проведено комплексний аналіз багатосторонніх угод в рамках 

АТЕС /APEC, АСЕАН/ASEAN, ПАТА/PATA, КАРІКОМ і НАФТА в тій 

частині, що стосується регулювання діяльності з надання туристичних послуг. 

Також досліджено Угоду про економічне партнерство КАРІФОРУМ-ЄС, яка 

охоплює не тільки традиційну торговельну політику і питання, пов’язані з 

торгівлею, а й питання нового покоління (політика у сфері конкуренції, 

державних закупівель, а також зобов’язань), які пов’язують торгівлю зі стійким 

розвитком (включаючи хорошу екологічну практику та кращі трудові 

стандарти) та акцентують увагу на регулюванні діяльності з надання 

туристичних послуг. Здійснено порівняльний аналіз регіонального та 

міжнародного регулювання в цій сфері. 

У підрозділі 2.3. «Поняття електронного туризму та його міжнародно-

правове регулювання» досліджуються проблеми регулювання надання послуг у 

сфері індустрії туризму, яка набула особливої актуальності із впровадженням 

високих інформаційних технологій. 

На основі доктринальних досліджень проаналізовано поняття 

«електронний туризм», «електронний бізнес». Увагу зосереджено на 
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міжнародно-правовому регулюванні торгівлі туристичними послугами за 

допомогою ІКТ та співробітництва в цьому напрямку. Аналізується вплив 

сучасних соціальних Інтернет-мереж, зокрема Twitter, Facebook, Youtube, Webo 

та TripAdvisor, на діяльність із надання туристичних послуг і порушення прав 

споживачів та постачальників туристичних послуг у зв’язку з відсутністю 

механізму регулювання надання інформації в рамках таких соцмереж. 

Крім того, проведено дослідження діяльності напівофіційної організації 

Міжнародної мережі захисту прав споживачів і правозастосовчої практики 

(ICPEN), у рамках якої створено Міжнародний Інтернет-розчищувач (International 

Internet Sweeps), що є ініціативою агентств у всьому світі щодо захисту прав 

споживачів, які працюють разом для боротьби з кібер-шахрайствами і спрямовані 

на підвищення довіри споживачів до електронної комерції. Діяльність ICPEN є 

перспективною можливістю для всіх онлайн-споживачів туристичних та інших 

послуг захистити свої порушені права, а для урядів усіх держав – співпрацювати 

для створення ефективного регулювання такої діяльності. 

У підрозділі 2.4. «Проблеми реалізації і гарантій прав людини на 

відпочинок у системі сучасних міжнародних відносин» досліджуються існуючі 

обмеження права на свободу пересування, які є основною умовою в реалізації 

подорожі мандрівниками до інших країн. 

Питання щодо регулювання міграції в різних державах є перешкодою для 

розвитку сучасної мобільності та туризму в цілому. Розвинені держави 

прагнуть захистити себе від великого напливу міграції з країн, що 

розвиваються. Таким чином, візові політики держав різняться відповідно до 

статистики потенційного напливу мігрантів з таких країн.  

Аналізуються основні міжнародно-правові документи щодо захисту прав 

людини, які надають право державам обмежувати свободу пересування, із 

переліком причин такого обмеження. На основі рішень ЄСПЛ та Суду ЄС 

досліджуються конкретні випадки порушень, які мали місце в процесі реалізації 

права на свободу пересування, гарантованого міжнародним правом. 

Третій розділ «Правове регулювання діяльності з надання 

туристичних послуг у рамках Європейського Союзу» складається з  

чотирьох підрозділів, присвячених дослідженню законодавства ЄС щодо 

регулювання діяльності з надання туристичних послуг, обсягу наданої 

державами-членами компетенції ЄС у створенні норм для регулювання цієї 

сфери відносин, проблем імплементації таких норм у законодавства держав-

членів та роль Суду ЄС в їх уніфікації. 

У підрозділі 3.1. «Компетенція Європейського Союзу в правовому регулюванні 

діяльності з надання туристичних послуг» досліджується питання 

правосуб’єктності ЄС як унікального інтеграційного об’єднання. Зокрема, на основі 

аналізу Лісабонського договору 2007 р. досліджується розмежування повноважень 

між ЄС та державами-членами на основі принципу наділення, який означає, що ЄС 

може діяти тільки в рамках компетенцій, наданих йому договорами ЄС.  

Зазначено, що регулювання діяльності з надання туристичних послуг 

охоплює багато сфер, а саме: правила добросовісної конкуренції, захист прав 
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споживачів, транспорт, транс’європейські мережі, охорона здоров’я, туризм 

тощо. Відповідно, компетенція ЄС в регулюванні діяльності з надання 

туристичних послуг різниться відповідно до компетенцій у різних сферах 

такого регулювання, якими наділений ЄС. 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 ЄС і держав-членів. Але якщо ЄС вирішує діяти в 

цих сферах, національний законодавець повинен утримуватися від розгляду 

того ж питання. 

У підрозділі 3.2. «Основи правового регулювання діяльності з надання 

туристичних послуг у Європейському Союзі» проаналізовані законодавчі акти 

ЄС, які стосуються регулювання діяльності з надання туристичних послуг. 

Особлива увага приділена дослідженню Директиви 2015/2302 по пакетних 

турах, прийнята 25 листопада 2015 р., що повинна повністю замінити до 

1 липня 2018 р. Директиву по пакетних турах 90/314, і яка встановлює низку 

важливих прав споживачів щодо пакетних поїздок, зокрема, щодо вимог до 

інформації, відповідальності постачальників щодо виконання пакету і захисту 

від банкрутства організатора або продавця. Зазначається, що у зв’язку зі 

змінами на ринку туристичних послуг та впливом на них ІКТ виникла 

необхідність адаптувати законодавчу базу, яка має стати більш придатною для 

внутрішнього ринку та усунути двозначності й прогалини в законодавстві. 

Також проводиться дослідження Директиви 2008/122/EC про захист 

споживачів щодо певних аспектів тайм-шеру, довгострокових продуктів для 

відпочинку, перепродажу й контрактів щодо обміну, Директиви 2005/29/EC про 

недобросовісні умови контрактів, Директиви 2000/31/EC, що стосується 

електронної комерції та інших важливих для регулювання діяльності з надання 

туристичних послуг нормативних актів ЄС, пов’язаних із регулюванням 

мобільності громадян ЄС, іноземних туристів та прав пасажирів. Зокрема, 

проводиться аналіз прийнятої ЄС «Стратегії Єдиного цифрового ринку» 

(Digital Single Market), яка має забезпечити вільне пересування людей, послуг і 

капіталу. При цьому окремі особи і підприємства повинні мати 

безперешкодний доступ до онлайн-діяльності в умовах добросовісної 

конкуренції. 

У підрозділі 3.3. «Проблеми імплементації норм acquis щодо регулювання 

діяльності з надання туристичних послуг у національні законодавства держав-

членів ЄС» досліджуються причини основних проблем, які виникають у процесі 

імплементації acquis, що регулюють діяльність із надання туристичних послуг, 

у внутрішні законодавства держав-членів. 

Складна система імплементації законодавства часто зіштовхується з 

перешкодами на рівні національних законодавств, де загальні норми довго 

впроваджуються, що унеможливлює нормальне функціонування вільного 

ринку. Аналізується механізм забезпечення дотримання норм права ЄС щодо 

обов’язку імплементації, який існує на двох рівнях: контроль Комісією ЄС та 

контроль національними компетентними органами. Також на основі звітів 
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Комісії ЄС, яка проводить моніторинг дотримання, досліджується стан 

забезпечення дотримання імплементації норм прав ЄС, що регулюють 

діяльність із надання туристичних послуг. За даними Комісії, проблема 

адаптації та імплементації Директив, які стосуються регулювання туристичних 

відносин, є цілком очевидною. 

У підрозділі 3.4. «Роль Суду Європейського Союзу в уніфікації норм 

правового регулювання діяльності з надання туристичних послуг» 

досліджується Роль Суду ЄС, який відіграє вагому роль у євроінтеграції, у 

процесі уніфікації правового регулювання туристичних відносин. 

Суд ЄС інтерпретує право ЄС для створення основи для однакового 

застосування в усіх країнах ЄС і вирішує правові спори між національними 

урядами та інституціями ЄС. У роботі особлива увага приділена впливу Суду 

ЄС на створення Директиви 2015/2302 по пакетних турах, який відіграв у цьому 

важливу роль. Зокрема, досліджено конкретні рішення у справах, які допомогли 

покращити регулювання по пакетних турах, що існують в рамках чинної 

Директиви 90/314 по пакетних турах.  

Наприклад, у справі Клуб-Тур Суд ЄС уточнив поняття «туристичний 

пакет», зокрема, це «і подорожі, організовані туристичним агентством на 

прохання і відповідно до побажань споживача або певних груп споживачів». У 

цьому рішенні також сформульовано, що «попередньо скомпонована 

комбінація» включає в себе «комбінації туристичних послуг, які складаються 

під час укладення договору між туристичним агентством і споживачем». Отже, 

до поняття «пакету» Суд ЄС включив поняття створення «індивідуального» 

пакету, тим самим розширивши сферу захисту прав споживачів. Це поняття 

було включено в нову Директиву. Важливість уточнення полягає в тому, що 

саме поняття «пакетний тур» вже давно змінилося в сучасному інформаційному 

суспільстві, де туристи та мандрівники мають кращі можливості для 

індивідуальної організації подорожі за допомогою використання ІКТ. 

Четвертий розділ «Правове регулювання діяльності з надання 

туристичних послуг в Україні» складається з двох підрозділів, присвячених 

аналізу сучасного українського законодавства в цій сфері та впливу інтеграції 

до ЄС на розвиток вітчизняного регулювання діяльності з надання туристичних 

послуг. 

У підрозділі 4.1. «Правове регулювання діяльності з надання туристичних 

послуг в українському законодавстві та його співвідношення з європейськими 

та світовими стандартами» аналізується генезис українського законодавства 

щодо регулювання туристичних відносин та вплив соціалістичної економіки 

СРСР на таке регулювання. 

Досліджуються особливості прийнятої Кабінетом Міністрів України Стратегії 

розвитку туризму та курортів на період до 2026 р., метою якої є формування 

сприятливих умов для активізації розвитку сфери туризму та курортів згідно з 

міжнародними стандартами якості та з урахуванням європейських цінностей, та її 

вплив на розвиток правового регулювання діяльності з надання туристичних послуг 

в Україні. 
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Особливу увагу зосереджено на порівняльному аналізі Закону України 

«Про туризм», Закону України «Про захист прав споживачів» та відповідних 

Директив ЄС. При дослідженні стану вітчизняного регулювання онлайн-

бронювання туристичних послуг підкреслюється важливе значення прийняття 

Закону України «Про електронну комерцію» від 3 травня 2015 р. 

На основі конкретного судового рішення проаналізовано дію на практиці 

чинного законодавства у сфері діяльності з надання туристичних послуг. 

У підрозділі 4.2. «Інтеграція України до Європейського Союзу та її вплив на 

регулювання діяльності з надання туристичних послуг» досліджується процес 

інтеграції України до ЄС та його вплив на регулювання туристичних відносин. 

Зокрема, простежено генезу інтеграції України до ЄС, проаналізовано 

основні документи, які регулюють цей процес. Увагу зосереджено на Угоді про 

партнерство та співробітництво між Україною та ЄС 1994 р. та Угоді про 

асоціацію між Україною та ЄС 2014 р. Аналізується та частина Угод, яка 

стосується сфери туризму. Підкреслюються вагомі переваги для України від 

підписання Угоди про асоціацію в процесі масштабної гармонізації українських 

законів до стандартів ЄС в регулюванні діяльності з надання туристичних 

послуг та всіх пов’язаних із нею сфер. 

Також досліджується «Порядок денний асоціації Україна – ЄС» як 

основний механізм забезпечення виконання Угоди про асоціацію. Так, у 

пункті 7.11 передбачено, що Сторони започаткують регулярний діалог із 

питань, передбачених у розділі Угоди про асоціацію, який стосується туризму. 

 

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, 
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законодавство більшості держав не містять єдиних уніфікованих визначень 

понять туризму та туристичної послуги, що викликає складність у правовому 

регулюванні таких відносин, зважаючи на транскордонний 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 

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’язаних 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 

діяльності з надання туристичних послуг є створення єдиних міжнародних 

стандартів щодо захисту прав споживачів. У цьому напрямку наразі існують 

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 
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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. 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 
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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 

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 пересування 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 

конкурентного 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 
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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 

кризу. Підтвердивши високий рівень законодавства 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 

використовують 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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імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України. – Київ, 2017. 

Дисертація присвячена комплексному аналізу міжнародно-правового та 

регіонального регулювання діяльності з надання туристичних послуг, 

регулювання діяльності з надання туристичних послуг в рамках ЄС та 

порівняльному аналізу такого регулювання з українським законодавством, 

виявленню його особливостей та встановленню значення для функціонування й 

розвитку ефективних загальнообов’язкових міжнародно-правовових актів, 

покликаних регулювати туристичну діяльність. 

Окрему увагу приділено впливу на туристичну діяльність розвитку 

інформаційно-комунікаційних технологій, які спричинили виникнення нових 

способів організації подорожі. У дисертації аналізується рівень захисту в 

міжнародному праві, праві ЄС та законодавстві України споживачів, які 

використовують ці способи. Також досліджуються основні перешкоди, 

спричинені сучасними політиками безпеки держав, у процесі реалізації 
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мандрівниками своїх прав на подорож, на свободу пересування, на відпочинок 

та на самовираження, які гарантуються основними міжнародно-правовими 

документам щодо захисту прав людини. 

Досліджено міжнародно-правові акти, створені в рамках основних світових 

організацій, нормативно-правові акти, створені в рамках найбільш впливових 

регіональних об’єднань, двосторонні договори між державами та 
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Диссертация посвящена комплексному анализу международно-правового и 

регионального регулирования деятельности по оказанию туристических услуг, 

регулирования деятельности по оказанию туристических услуг в рамках 

Европейского Союза и сравнительному анализу такого регулирования с 

украинским законодательством, определению его особенностей и значения для 

функционирования и развития эффективных общеобязательных международно-

правовых актов, призванных регулировать туристическую деятельность. 

Особое внимание уделено влиянию на туристическую деятельность 

развития информационно-коммуникационных технологий, повлекших 

возникновение новых способов организации путешествия; анализируется 

уровень защиты в международном праве, праве ЕС и законодательстве 

Украины потребителей, использующих эти способы. Также исследуются 

основные препятствия, вызванные современными политиками безопасности 

государств, в процессе реализации путешественниками своего права на 

путешествие, права на свободу передвижения, права на отдых и права на 

самовыражение, которые гарантируются основными международно-правовыми 

документами по защите прав человека. 

Исследованы международно-правовые акты, созданные в рамках основных 

мировых организаций, нормативно-правовые акты, созданные в рамках 

наиболее влиятельных региональных объединений, двусторонние договоры 

между государствами и региональными объединениями, законодательство ЕС, 

решения Европейского Суда по правам человека, решения Суда ЕС, решения 

национальных судов. 
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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. – 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 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 the 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 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 tourism 

services are researched. 

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 travel services due to the lack 

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

networks is analyzed. 
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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). 

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 tourism services provision is considered. It has been argued that the EU 

competence in regulating 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 law 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. 

Taking into account the high level of legislation of the EU in the field of regulating 

travel 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 EU 

law. 

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. 

 

 
 


