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Постановка проблеми. У житті сучасної люди-
ни зобов’язальні відносини у сфері туризму відігра-
ють значну роль. Туризм є одним із найбільш при-
вабливих способів набуття нових знань і вражень, 
комунікації і слугує розвитку надійних соціальних 
зв’язків між людьми, народами і країнами. Завдяки 
обміну інформацією, досвідом, інтелектуальними 
напрацюваннями, речами та послугами у турис-
тичній сфері удосконалюються процеси всебічного 
розвитку не лише окремих людей, але і цілих на-
родів. Надаючи або отримуючи туристичні послуги, 
туристичні об’єкти у користування, інформацію про 
туристичний продукт то, що особа стає учасником 
зобов’язальних відносин у сфері туризму.

Звертає на себе увагу значна неоднорідність 
правовідносин у сфері туризму. Тут присутні, перш 
за все, абсолютні «туристичні» правовідносини, які 
характеризуються тим, що правам однієї особи на 
відпочинок, оздоровлення, інформацію протистоїть 
невизначене коло осіб – всіх інших членів суспіль-
ства на недоторканність, повагу, непорушність цих 
прав. Подібні правовідносини характерні для вико-
ристання зазначених прав, їх усвідомлення самою 
особою і збереження. Управомочений суб’єкт поді-
бних відносин може вимагати поваги до своїх прав, 
їх дотримання і захисту від будьякої іншої особи. 
Втім, не менш значну роль у сфері туристичних від-
носин відіграють правові відносини між окремими, 
конкретно визначеними особами. В межах остан-
ніх суб’єктивному праву однієї особи протистоїть 
конкретний обов’язок іншої, чітко визначеної осо-
би – сторони тих чи інших відносин у сфері туризму. 
Саме вони можуть бути визначені як зобов’язальні 
відносини у сфері туризму, або зобов’язальні ту-
ристичні правовідносини. В  даному випадку, ці по-
няття будуть застосовуватися нами як синонімічні, 
хоча вони можуть нести і різне смислове наванта-
ження в залежності від контексту.

Зобов’язальні відносини у сфері туризму 
можна охарактеризувати як специфічні, що пояс-

нюється як самим поняттям, яке аналізується, так 
і структурою відповідних зобов’язань, їх видами і 
системою, співвідношенням із договорами і систе-
мою договорів, які спрямовані на створення, на-
буття, поширення чи використання туристичного 
продукту. З’ясування цих особливостей з урахуван-
ням авторського розуміння поняття туристичного 
продукту – важливе і своєчасне завдання сучасної 
цивілістики.

Стан дослідження теми. Проблемам зобов’я
зальних відносин у сфері туризму у їх комплек-
сі в літературі практично не приділялося уваги, 
в той час як договірні відносини у сфері туризму 
і туристичної діяльності неодноразово ставали 
темою дослідження вітчизняних авторів, зокре-
ма, М.М. Гудими, яка аналізувала стан захис-
ту прав споживачів за договором про надання 
туристичних послуг [1], О.Ю. Серьогіна, праця 
якого присвячена проблемам правового регу-
лювання міжнародних туристичних відносин [2], 
Р.І. Яворського, дисертаційне дослідження якого 
звернене безпосередньодо договору про надання 
туристичних послуг [3] та ряду інших. Підґрунтям 
для наукового дослідження, зокрема, цивільно
правового, проблем зобов’язальних відносин у 
сфері туризму можуть слугувати праці вітчизняних 
та іноземних правознавців, а також спеціалістів у 
сфері туризму і туристичного бізнесу, серед яких 
М.М. Агарков, М.І. Брагінський, В.В. Вітрянський, 
В.Ю. Воскресенський, В.Г.  Гуляєв, Л.П. Дядечко, 
Т.В.  Дьорова, М.Д. Єгоров, О.С. Іоффе, А.О. Ко ди
нець, С.В. Максименко, М.П. Мальська, В.К. Фе
дорченко, В.В. Худо, В.І. Цибух, В.В. Яременка 
Д.І. Мейєр, Ю.В. Мігущенко, Є.Л. Писаревський, 
Й.О. Покровський, Л.І. Савенко, В.С. Сєнін, В.І.  Сє
найський, О.М. Сліпушко, В.А. Смалій, С.Л. Со лов
йов, Є.О. Суханов, М.В. Тонкошкур, Л.М. Устименко, 
В.В. Чуднов, Г.Ф. Шершеневич, Є.Д. Шешенін, 
В.Ф.  Яков лєв та ряд інших. Втім, як вже зазнача-
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лось, спеціальних наукових досліджень, присвяче-
них саме аналізу зобов’язальних відносин у сфе-
рі туризму в Україні практично не проводилось. 
Відсутні у достатній кількості також наукові публі-
кації за сформульованою темою, наявні ж – при-
свячені переважно висвітленню проблем самої 
сутності туризму і туристичних відносин, а також до-
говорів у сфері туризму, зокрема, як договорів по-
слуг. Такий стан речей не сприяє розкриттю важли-
вих і нагальних питань зазначеної проблематики.

Метою дослідження є формулювання власних 
висновків щодо поняття і специфіки зобов’язань у 
сфері туризму, а також визначення їх перспектив у 
процесі цивільноправового регулювання.

Виклад основного матеріалу. Звертаючись 
до юридичних категорій, за допомогою яких ци-
вільною наукою охоплюється уся система знань 
про специфіку цивільноправового регулювання 
суспільних відносин, слід звернути увагу на зна-
чний за переліком арсенал засобів дослідження 
закономірностей, які складають його предмет. 
Саме юридичні категорії здатні допомогти у склад-
ному процесі систематизації правового матеріалу, 
дозволяють виявити загальні ознаки, які відповіда-
ють тій чи іншій конкретній групі однорідних від-
носин і сприяють формуванню єдиної абстрактної 
правової моделі регулювання суспільних відносин. 
Правова норма, таким чином, виступає зовнішнім 
проявом втілення такої абстрактної моделі і допо-
магає адекватно врегулювати суспільні відноси-
ни. Оптимальною у зв’язку з цим є наявність для 
кожного правового явища окремого, чітко визна-
ченого терміну (категорії) і окреслення меж, в яких 
воно використовується суб’єктами правовідносин, 
включаючи їх права і обов’язки. Однак на практиці 
можна зустріти непоодинокі випадки використан-
ня різних термінів до тих самих правовідносин і 
навпаки, багатошарове і неоднозначне викорис-
тання одного і того ж терміну до суцільно різних 
правових явищ. Це, як можна переконатись при 
ознайомленні із численними науковими працями, 
не тільки не полегшує роботу дослідника, а в ба-
гатьох випадках несе набагато більш негативні на-
слідки – помилки у тлумаченні, введення в оману 
учасників відносин, невірні підходи до вирішення 
спірних питань між ними і в процесі застосування у 
судовій практиці. Таким чином, «визначеність пра-
вових норм» [4, c. 89] залишається важливою ви-
могою розвинутої особистості і в наші часи.

Усе вищезазначене має безпосереднє відно-
шення і до зобов’язань у сфері туризму, тому їх до-
слідження слід починати з відмежування і чіткого 
усвідомлення усіх важливих, в тому числі, і інших – 
суміжних, похідних або схожих правових категорій. 
На цьому шляху слід очікувати ускладнення через 

непослідовність як термінології цивільного зако-
нодавства, так і наукових поглядів спеціалістів, які 
приділяли увагу проблематиці, що цікавить.

Як одна із основних категорій приватного пра-
ва, зобов’язання посідає своє окреме місце у сис-
темі цивільних правовідносин. Доречним, з огляду 
на це, буде провести аналіз визначень поняття 
зобов’язання, яке міститься у літературних джере-
лах різних періодів розвитку правової науки. Так, 
В.І. Синайський ще у ХІХ столітті звертав увагу на 
те, що термін «зобов’язання» має кілька значень. 
Ним позначається право кредитора, обов’язок 
боржника, акт укладення зобов’язання і власне 
правовідношення [5, c. 293]. Переважна більшість 
науковців розглядає зобов’язання як особливий 
вид цивільних правовідносин. Найбільш чітко цю 
позицію висловив О.С. Іоффе, за визначенням яко-
го зобов’язання – це закріплені цивільним законом 
суспільні відносини з приводу переміщення майна 
або інших результатів праці, у силу яких одна осо-
ба (кредитор) має право вимагати від іншої особи 
(боржника) вчинення певних дій та обумовленого 
утримання від вчинення визначених інших дій [6, 
c. 54]. Як приватну норму поведінки боржника в 
інтересах кредитора, як певний особливий борг ха-
рактеризував його Й.О. Покровський [7, c. 234]. В 
зарубіжній літературі кінця ХХ століття зобов’язання 
визначалися як «відносне правовідношення, яке 
опосередковує товарне переміщення матеріаль-
них благ, в якому одна особа (боржник) на вимогу 
іншої особи (кредитора) зобов’язана вчинити дії 
щодо надання їй визначених матеріальних благ» 
[8, c. 484] (М.Д. Єгоров); як «цивільне правовід-
ношення, в силу якого одна особа (або декілька 
осіб) має право вимагати від іншої особи (або від 
декількох інших осіб) вчинення визначеної дії або 
утримання від вчинення будь – якої дії» [9, c. 13] 
(М.М. Агарков). Слід підтримати думку сучасних 
українських вчених, які вважають, що останнє ви-
значення найбільш повно розкриває зміст поняття 
«зобов’язання» [10, c. 169].

Для порівняння законодавчих визначень 
категорії «зобов’язання», звернемося до норм 
цивільних кодексів ряду країн. Аналіз ст. 268 ЦК 
Республіки Казахстан [11], ст. 288 ЦК Республіки 
Білорусь [12], ч.1 ст. 307 ЦК РФ [13] дозволяє зро-
бити висновок про схожість позицій законодавця у 
розумінні зазначеного поняття. Зокрема, вказуєть-
ся на те, що в силу зобов’язання одна особа (борж-
ник) зобов’язана вчинити на користь іншої особи 
(кредитора) певну дію, наприклад: передати май-
но, виконати роботу, сплатити гроші тощо, або утри-
матися від певної дії, а кредитор має право вима-
гати від боржника виконання його обов’язку [14, 
c. 307]. У Казахстані це визначення лише дещо 
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розширюється завдяки більш глибокому розумін-
ню обов’язку кредитора. Так, «у силу зобов’язання 
одна особа (боржник) зобов’язана вчинити на ко-
ристь іншої особи (кредитора) певну дію, як, напри-
клад: передати майно, виконати роботу, сплатити 
гроші тощо, або утриматися від певної дії, а креди-
тор має право вимагати від боржника виконання 
його обов’язку. Кредитор зобов’язаний прийняти 
від боржника виконання» [11].

Згідно ч. 1 ст. 509 ЦК України зобов’язання – 
це правовідношення, в якому одна сторона 
(боржник) зобов’язана вчинити на користь другої 
сторони (кредитора) певну дію (передати майно, 
виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші 
тощо), або утриматися від певної дії, а кредитор 
має право вимагати від боржника виконання його 
обов’язку [15]. Аналіз легального вітчизняного ви-
значення характеризує зобов’язання, перш за все, 
через його сторони – кредитор і боржник; через 
особливості об’єкта, а саме цивільноправовий 
обов’язок боржника перед кредитором і вимога 
кредитора до боржника. При цьому як активна по-
ведінка боржника, тобто здійснення певної дії, так 
і пасивна – утримання від дії, може бути змістом 
зобов’язання.

У коментарях до ЦК України науковці зверта-
ють увагу на ряд властивих зобов’язанню рис як 
різновиду цивільних правовідносин: їх динамічність 
(вони опосередковують переміщення матеріаль-
них цінностей між суб’єктами цивільного права); 
є переважно майновими відносинами (особисті 
немайнові права особи традиційно називають не-
відчужуваними, такими, що не переміщуються); 
мають завжди чітко визначений суб’єктний склад 
(боржник і кредитор). Останнє пояснюється тим, 
що навіть у зобов’язаннях із порушень абсолютних 
прав (наприклад, із завдання шкоди), відразу після 
настання підстави виникнення зобов’язання, його 
суб’єктний склад буде визначений [16].

Наведені вище доктринальні і легальні ви-
значення поняття «зобов’язання» дозволяють 
зробити висновок про переважно аналогічні під-
ходи до цього питання. Так, панівним ще з часів 
досліджень, проведених радянськими цивілістами, 
залишається розуміння цієї категорії з точки зору 
різновиду цивільного правовідношення з визна-
ченим суб’єктним складом сторін. У межах цього 
правовідношення праву одного суб’єкта вимагати 
відповідної поведінки – вчинення дій, або утри-
мання від їх вчинення, протистоїть обов’язок іншої 
конкретної сторони. Крім того, такі правовідно-
сини мають майновий характер і виникають між 
конкретними, чітко визначеними сторонами, опо-
середковуючи сферу динаміки цивільного обороту. 
Така позиція обґрунтовувалася свого часу ще О.С. 
Іоффе [6, c.54].

Отже, для того, щоб сформувати визначення 
категорії «зобов’язання у сфері туризму», слід вра-
хувати і загальні, або родові ознаки, що притаманні 
будьяким видам цивільноправових зобов’язань, 
так і специфічні риси, які характеризують особли-
вості названих видів цивільних правовідносин, 
які обумовлені змістом юридичних властивостей 
об’єктів, які складають, перш за все, поняття турис-
тичного продукту. При цьому ми піддаємо сумніву 
традиційний доктринальний підхід вітчизняної нау-
ки і легальний – чинного законодавства України до 
поняття туристичного продукту виключно як комп-
лексу туристичних послуг і спробуємо обґрунтувати 
іншу позицію, яка врахує в тому числі міжнародний 
досвід у цьому питанні. Увага також має бути при-
ділена декільком важливим складовим цивільних 
правовідносин між різними їх суб’єктами (учасни-
ками) та групами таких суб’єктів у сфері туризму, а 
також специфіці об’єднання їх зусиль для досягнен-
ня найважливішої мети їх діяльності – формування 
якісного туристичного продукту.

До юридичних ознак туристичного продукту, 
що визначають правову природу цього об’єкта та 
впливають на формування механізму його право-
вої охорони у приватному праві, на наш погляд, на-
лежать такі його юридичні риси: складна комплекс
на структура, яка утворюється шляхом об’єднання 
в єдине ціле нематеріальних туристичних послуг 
і робіт, інформації, результатів інтелектуальної 
творчої діяльності, інших нематеріальних благ і 
матеріальних об’єктів, серед яких можна назвати 
практично весь спектр об’єктів цивільних прав, які 
передаються у власність – речі (сувенірна продук-
ція, продукти харчування, тощо), у володіння і/або 
користування (туристичне майно (наприклад, спо-
рядження) і майнові туристичні комплекси, будівлі 
і споруди, транспорт тощо;оборотоздатність прав 
на туристичні послуги, інформацію та інші немай-
нові і майнові об’єкти, які складають туристичний 
продукт.

Враховуючи значення інформації у сфері су-
часного туризму, варто зазначити принагідно, що 
А.О. Кодинець, досліджуючи зобов’язальні відно-
сини в інформаційній сфері і враховуючи, що ін-
формація має нематеріальну природу (є нематері-
альним благом, яке може мати різні форми свого 
зовнішнього виражання) вважає, що у межах ци-
вільного обороту відбувається не обіг інформації 
(надання чи передача інформації від правоволо-
дільця до набувача), а обіг прав на інформацію. Ці 
права, на його думку, можуть бути отримані набу-
вачем на певний строк, у такому випадку йде мова 
про надання прав на інформацію або переданні 
(відчужені) йому безстроково права на визначених 
договором умовах [10, c.171]. Втім, ми вважаємо, 
що у сфері туристичних відносин не менш важливі 
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і такі цивільні правовідносини, які, виникаючи тут, 
не передбачають переходу прав на інформацію, 
а передбачають надання чи передання майнових 
можливостей щодо використання саме інформа-
ції як нематеріального блага, яка є змістом, на-
приклад, паперового примірника «Проспект туру». 
Зокрема, договір купівліпродажу проспекту туру 
як матеріального об’єкту (книжки) також буде нале-
жати до сфери цивільних правовідносин у сфері ту-
ризму, хоча і не передбачає надання контрагенту 
майнових прав на використання інформації (окрім 
ознайомлення з нею, із її змістом), яка втілена у 
цій збірці.

Виходячи із вищезазначеного і врахувавши, 
що ми пропонуємо відносити до сфери туристичних 
правовідносин максимально широке їх коло, мож-
на зробити висновок, що і деліктні правовідносини, 
які спрямовані на відшкодування заподіяної шко-
ди чи компенсацію моральної шкоди, викликані 
порушенням прав суб’єкта у сфері туризму (напри-
клад, шляхом поширення недостовірних відомос-
тей чи іншої інформації, яка принижує честь, гід-
ність чи ділову репутацію учасника таких відносин, 
або спричинення шкоди здоров’ю туриста) слід та-
кож віднести до групи зобов’язань у сфері туризму, 
хоча їх предмет і не передбачає у наведеному при-
кладі надання чи передачу жодних майнових прав. 
Деліктні правовідносини виникають у таких випад-
ках внаслідок порушення особистих немайнових 
прав суб’єкта на інформацію, на здоров’я, честь, 
гідність, ділову репутацію тощо, і їх предметом є дії 
боржника по відшкодуванню заподіяних збитків чи 
компенсації моральної шкоди, шкоди, спричиненої 
здоров’ю тощо. Тому констатуємо,що зобов’язання 
у сфері туризму у межах цивільного права, переду-
сім, є різновидом договірних зобов’язань, оскільки 
виникають, змінюються та припиняються у силу 
ряду специфічних «галузевих» договорів, але мо-
жуть виникати також як деліктні зобов’язання по 
відшкодуванню майнової шкоди і шкоди, спричи-
неної здоров’ю, честі, гідності, діловій репутації 
суб’єкту відносин у сфері туризму.

Таким чином, зобов’язання у сфері туризму 
може бути визначене як правовідношення, в яко-
му одна сторона (кредитор) має право вимагати 
від іншої сторони (боржника) вчинення певної дії 
чи дій – передання речей, майна, виконання робіт, 
сплати грошей, надання послуг, інформації і/або 
інформаційних прав, результатів інтелектуальної 
творчої діяльності і/або прав на них тощо або утри-
мання від певних дій, а боржник зобов’язаний вчи-
нити на користь кредитора відповідну дію чи дії з 
метою формування якісного туристичного продукту.

Згідно з положеннями, прийнятим у те-
орії цивільного права, обов’язок боржника в 
зобов’язаннях у сфері туризму може мати як актив-

ний, так і пасивний характер. Так, надання послуг 
трансферу туроператором згідно договору транс-
феру може бути прикладом цивільних правовідно-
син, які виникли як активне зобов’язання. У такому 
договорі виконавець (туроператор) зобов’язаний 
надати туристу послуги із перевезення або безпо-
середньо транспорт з водієм або без для перемі-
щення туриста з одного місця в інше. В пасивних 
зобов’язаннях боржник повинен утриматися від 
вчинення дій, які полягають, наприклад, у надан-
ні реклами небезпечного місця для відпочинку. 
Зокрема, у договорі про надання інформації ту-
ристу про перелік можливих для відпочинку країн 
того чи іншого регіону, боржник виконує пасивний 
обов’язок утримуватися від рекламування для від-
починку небезпечної з тої чи іншої причини країни.

Зазначимо принагідно, що, на наш погляд, 
слід відрізняти категорії «зобов’язання із надання 
туристичних послуг» і «зобов’язання у сфері туриз-
му». До зобов’язань із надання туристичних послуг 
належать лише ті, предмет яких передбачає саме 
надання послуг у туристичній сфері. Водночас, по-
няття «зобов’язання у сфері туризму» має більш 
широке розуміння і може містити у собі ряд інших 
зобов’язань, в тому числі – і зобов’язання із надан-
ня туристичних послуг. Це твердження випливає та-
кож із нашого цивілістичного розуміння «туристич-
ного продукту», який, за нашими дослідженнями, 
може включати не лише послуги (як це закріплено 
на сьогодні у ст. 1 Закону України «Про туризм» 
[17]), але фактично і інші об’єкти цивільних прав, 
перераховані у ст. 199 ЦК України, а також май-
нові і особисті немайнові права. До зобов’язань 
у сфері туризму можуть бути віднесені, таким чи-
ном, будь – які відносні цивільні правовідносини, 
об’єктом яких є практично будь – який об’єкт ци-
вільних прав, у тому числі порушення прав на ці 
об’єкти, якщо вони виникають у процесі створен-
ня і надання комплексного, цілісного туристичного 
продукту.

Висновки. Підводячи підсумки наведеному 
вище, вважаємо, що зобов’язання у сфері туризму 
може бути визначене як правовідношення, в яко-
му одна сторона (кредитор) має право вимагати 
від іншої сторони (боржника) вчинення певної дії 
чи дій – передання речей, майна, виконання ро-
біт, сплати грошей, надання послуг, інформації і/
або інформаційних прав, результатів інтелектуаль-
ної творчої діяльності і/або прав на них тощо або 
утримання від певних дій, а боржник зобов’язаний 
вчинити на користь кредитора відповідну дію чи 
дії з метою формування якісного туристичного 
продукту. 

Згідно з положеннями, прийнятим у теорії ци-
вільного права, обов’язок боржника в зобов’я зан
нях у сфері туризму може мати як активний, так і 
пасивний характер.
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Кохановський Велеонін Олексійович
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ У СФЕРІ ТУРИЗМУ: ПОНЯТТЯ, СПЕЦИФІКА і ПЕРСПЕКТИВИ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО 
РЕГУЛЮВАННЯ
У статті на основі доктринального і законодавчого розуміння поняття зобов’язань розглядаються поняття і 

особливості зобов’язань у сфері туризму, а також перспективи їх цивільно – правового регулювання. Пропонується 
власне визначення поняттязобов’язань у сфері туризму з урахуванням різниці між поняттями «зобов’язання із на-
дання туристичних послуг» і «зобов’язання у сфері туризму». Доводиться, що обов’язок боржника в зобов’язаннях 
у сфері туризму можуть мати як активний, так і пасивний характер.

Ключові слова: зобов’язання, сфера туризму, надання туристичних послуг, туристичний продукт.

Кохановский Велеонин Алексеевич
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ТУРИЗМА: ПОНЯТИЕ, СПЕЦИФИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ ГРАЖДАНСКО-
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
В статье на основе доктринальных и законодательных определений категории обязательств рассматрива-

ются понятие и особенности обязательств в сфере туризма, а также перспективы их гражданско – правового ре-
гулирования. Предлагается собственное определение понятия обязательств в сфере туризма с учетом разницы 
между понятиями «обязательства по предоставлению туристических услуг» и «обязательства в сфере туризма». 
Доказывается, что обязанность должника в обязательствах в сфере туризма могут иметь как активный, так и 
пассивный характер.

Ключевые слова: обязательства, сфера туризма, предоставление туристических услуг, туристический 
продукт.

Kokhanovskyi Veleonin Oleksiyovych
OBLIGATIONS IN THE FIELD OF TOURISM: CONCEPT, SPECIFICITY AND PROSPECTS OF CIVIL-LEGAL 
REGULATION
On the basis of doctrinal and legal definitions of the concept of legal obligations, was examined the concept and 

features of commitments in tourism and the prospects of it’s civil – legal regulation. Own definition of theconcept of 
the obligations in the fieldof tourism is proposed, taking to account the difference between the concepts of «obligation 
toprovide the tourismservices» and «obligation in the fieldof tourism». Author proves, that the obligation to the debtor 
commitments in tourism can have both active and passive nature.

Keywords: law obligation, tourismfield, provision of the tourism services, tourism product.

До зобов’язань у сфері туризму можуть бути 
віднесені будьякі відносні цивільні правовідносини, 
об’єктом яких є практично будьякий об’єкт цивіль-

них прав, у тому числі порушення прав на ці об’єкти, 
якщо вони виникають у процесі створення і надан-
ня комплексного, цілісного туристичного продукту.


