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нального розвитку, що передбачає існування ефективного механізму 
правого регулювання та прийняття відповідних нормативних рішень 
в тому числі і на регіональному рівні. Гарантом сталого розвитку ре-
гіонів країни та стимулювання розвитку їх інноваційного потенціалу 
має бути розробка нової методології щодо забезпечення належного 
формування цього потенціалу з урахуванням індивідуальних осо-
бливостей розвитку регіонів на сучасному етапі, створення типової 
для всіх регіонів та адміністративно-територіальних одиниць систе-
ми суб’єктів інноваційної інфраструктури.

Вирішення визначених проблем можливо шляхом вдосконалення 
інституційно-правового забезпечення регіонального розвитку та за-
безпечення рівних можливостей для кожного регіону з обов’язковим 
урахуванням певного потенціалу. Для створення та розвитку місце-
вих інноваційних інститутів необхідна участь у цьому процесі регі-
ональних органів влади, а також активна діяльність регіональних та 
місцевих органів влади щодо стимулювання побудови інституційних 
засад становлення інноваційного потенціалу в регіоні. При цьому, 
всі засоби стимулювання процесів формування інноваційного по-
тенціалу регіонів повинні враховувати індивідуальні особливості 
розвитку регіонів, з обов’язковою розробкою диференційованих під-
ходів до інноваційної підтримки їх розвитку.
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Туризм – це сектор економіки, який в сучасних умовах розвитку 
заслуговує на найбільшу увагу в Україні. Нажаль, Україна не вико-
ристовує свій туристичний потенціал в повному обсязі і розвиток 
туристичної галузі в Україні гальмується багатьма чинниками, одни-
ми з яких є недосконалість законодавства в цій сфері, та недостатня 
ефективність механізмів як державного, так і господарсько-право-
вого регулювання цієї галузі. 

Центральне місце серед засобів господарсько-правового ре-
гулювання туристичної діяльності займає ліцензування. У науко-
вих дослідженнях ліцензуванню, як одному із засобів державного 
регулювання господарської діяльності, зокрема і у галузі туризму, 
приділяється значна увага. Аналіз досліджень таких науковців як 
А. І. Шпомер [10, c. 35–36], В. В. Туманов [11], Е. Е. Бекірова [12, 
с. 49], Н. О. Бедрак [13, с. 12] можна зробити висновок, що ліцензу-
вання є одним із засобів господарсько-правового регулювання до-
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звільного характеру у системі регулювання господарської діяльнос-
ті, зокрема в галузі туризму.

На даний час система ліцензування в Україні досі постійно пере-
буває в стані реформування, її нормативна база постійно змінюється, 
раніше сформовані органи, які здійснюють ліцензування, заміню-
ються іншими, перелік видів діяльності, що підлягають ліцензуван-
ню не є сталим. 

З метою узгодження такого засобу, як ліцензування туристичної 
діяльності, пропонуємо розглянути деякі підстави для введення лі-
цензування діяльності турагентів. урахувати підстави ліцензування 
туристичної діяльності турагентів. Сучасна практика туристичної 
діяльності свідчить про значне порушення прав туристів окремими 
суб’єктами туристичної діяльності як у зв’язку недобросовісною 
діяльністю самих суб’єктів, так і через відсутність системного ре-
гулювання туристичної діяльності, а саме, брак цілісної системи 
державного та недержавного контролю якості туристичних послуг, 
низька професійність та платоспроможність суб’єктів туристичної 
діяльності тощо. Скасування свого часу ліцензування турагентської 
діяльності отримало не тільки позитивну, але й негативну оцінку різ-
них фахівців. Деякі науковці, як, наприклад, Ю. В. Вишневська вва-
жають, що ліцензування туристичної діяльності є обов’язковим [14]. 
Існують також думки, що скасування вимоги щодо ліцензування до 
туристичних агентів без введення будь-якої альтернативи стосовно 
гарантій прав туристів, обліку таких суб’єктів, контролю за їх діяль-
ністю, наявності матеріальної бази, відповідальності тощо сприяє 
дезорганізації ринку туристичних послуг, який і без того потребував 
більш високого рівня організації, з огляду на позитивний досвід ба-
гатьох країн, де такий бізнес є найбільш прибутковим. Не викликає 
сумнівів той факт, що у турагентів при роботи з іноземними туро-
ператорами з’являються всі атрибути посередницьких послуг, які 
здійснюються в зовнішньоекономічній діяльності і мають чимало 
пов’язаних з цим ризиків. Усі істотні ознаки туристичних послуг, 
які надає іноземний туроператор, фактично віддаляються від самого 
іноземного туроператора, стають характерними ознаками діяльності 
національного турагента в Україні і з’являються додаткові ризики, 

пов’язані з різними правовими системами, в яких діють туроператор 
та турагент. Незважаючи на сучасну заборону в ст. 37 Закону «Про 
туризм» прямих зовнішньоекономічних відносин з іноземним туро-
ператором, пропоную в межах лібералізації господарської діяльнос-
ті дозволити таку групу відносин у зовнішньоекономічній діяльнос-
ті, а важелями, що будуть піднімати на відповідний рівень захист 
інтересів прав споживачів, стане підвищення для таких відносин з 
участю турагента фінансового забезпечення на рівень туристичних 
операторів, які надають послуги в сфері виїзного туризму, та вве-
дення ліцензування для турагентів. Необхідно зазначити, що вимоги 
щодо отримання ліцензії турагентом містяться в Законі Латвійської 
Республіки «Про туризм» [1] (далі – Закон ЛР «Про туризм»), нова 
редакція якого набула чинності 01 січня 2018 року. Відповідно до 
вимог ст. 16 Закону ЛР «Про туризм» [1] комплексне туристичне об-
слуговування та туристичні послуги може надавати туроператор, а 
пропозицію про продаж або продаж може здійснювати туроператор 
або турагент, які відповідають певним умовам в тому числі, отрима-
ли спеціальний дозвіл (ліцензію) який надається на невизначений 
термін. В Законі Литовської Республіки «Про туризм» від 19 марта 
1998 г № VIII-667 в редакції, що діє з 17 липня 2018 року (далі – 
Закон № VIII-667) [2] містяться вимоги щодо отримання ліцензії 
тільки туроператором (організатором путешествія), але ст. 27 Закону 
№ VIII-667 передбачена додаткова відповідальність турагента, який 
пропонує або реалізує туристични послуги, які організовано туро-
ператором, який не є резидентом Литовської Республіки або іншої 
країни-члена ЄС. Аналогічний підхід використовується також в ряді 
Європейських країн. Так в параграфі 5 Закону Естонської Республі-
ки «Про туризм» в редакції від 01.07.2018 року[3] визначено, що 
турагент, який пропонує пакетну туристичну подорож, яка створе-
на туроператором, який зареєстровано поза межами Європейської 
економічної зони, повинен відповідати вимогам, що встановлені для 
туроператора – резидента Естонської Республіки. Згідно з розділом 
34 Закону Фінляндії «Про туристичні службові комбінації» якій на-
був чинності 01.07.2018 року [4], турагент несе відповідальність за 
зобов’язаннями як національний туроператор, якщо туроператора 
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зареєстровано поза межами Європейської економічної зони. Вищев-
казані зміни в законодавство, що регулює туристичну діяльність, 
були внесені на виконання вимог Директиви (ЄС) 2015/2302 Євро-
пейського парламенту та Ради ЄС від 25 листопада 2015 р. про па-
кетні тури та пов’язані з ними туристичні послуги, що вносить зміни 
до Регламенту (ЄС) № 2006/2004 і Директиви 2011/83/ЄС Європей-
ського парламенту та Ради та скасовує Директиву Ради 90/314/ЄЕС 
[15], які держави-члени ЄС повинні були виконати до 01 січня 2018 
року, а також на виконання наступних актів ЄС: Regulation (EU) No 
181/2011 of the European Parliament and of the council of 16 Febru-
ary 2011 concerning the rights of passengers in bus and coach transport 
and amending Regulation (EC) No 2006/2004 (Text with EEA relevance) 
[5]; Regulation (EU) No 1177/2010 of the European Parliament and of 
the council of 24 November 2010 concerning the rights of passengers 
when travelling by sea and inland waterway and amending Regulation 
(EC) No 2006/2004 (Text with EEA relevance) [6]; Regulation (EU) 
No 524/2013 of the European Parliament and of the council of 21 May 
2013 on online dispute resolution for consumer disputes and amending 
Regulation (EC) No 2006/2004 and Directive 2009/22/EC (Regulation 
on consumer ODR) [7]; Regulation (EC) No 261/2004 of the European 
Parliament and of the Council of 11 February 2004 establishing common 
rules on compensation and assistance to passengers in the event of denied 
boarding and of cancellation or long delay of flights, and repealing Regu-
lation (EEC) No 295/91 (Text with EEA relevance) [8]; Regulation (EC) 
No 1107/2006 of the European Parliament and of the Council of 5 July 
2006 concerning the rights of disabled persons and persons with reduced 
mobility when travelling by air (Text with EEA relevance) [9]

Аналіз вказаних нормативних актів ЄС дозволяє зробити висно-
вок про те, що в Закон України «Про туризм» необхідно внести на-
ступні зміни: закріпити можливість здійснення посередницької ді-
яльності на території України з укладення договорів про надання 
туристичних послуг з іноземними суб’єктами туристичної діяль-
ності, при цьому встановити необхідність ліцензування діяльності 
агентів, які реалізують туристичні послуги іноземних операторів та 
вирішити розподілу відповідальності туроператора та турагента 

перед споживачем таким чином: 1) споживач укладає договір з 
туроператором – відповідальність несе туроператор; 2) споживач 
укладає договір з турагентом: а) якщо туроператор є резидентом 
України – відповідальність несе туроператор; б) якщо туропе-
ратор є нерезидентом України – відповідальність несе турагент, 
який має право на стягнення у порядку регресу з будь-яких третіх 
осіб, які сприяли настанню події, що стала підставою для настан-
ня відповідальності. Внесення цих змін буде сприяти процесу 
адаптації законодавства України, що регулює туристичну діяль-
ність до законодавства ЄС.
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Аннотация. В данной статье детально анализируется проблема соотно-
шения ответственности «за вину» и ответственности «без вины». Рассмо-
трено положение, в соответствии с которым, несмотря на то, что невинов-
ное причинение вреда наступает объективно по независящим от субъекта 
причинам, право потерпевшего нарушено и его необходимо возобновить.

Abstract. The author analyzes a problem of correlations responsibility “for 
guilt” and responsibility “without guilt”. It’s examined the statement in accord-
ing to which unguilty harm starts objectively not depending on subject, the right 
of plaintiff is broken and it’s necessary to restore it.
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Застосування деліктної цивільно-правової відповідальності базу-
ється на відповідних загальних принципах відповідальності. Зокре-
ма, в цивільному праві, на відміну від кримінального права, де особа 
вважається невинною доки її вина не буде доведена, застосовується 
принцип презумпції вини правопорушника – особа вважається ви-
нною, доки не буде доведено протилежне. Але з кожного правила 
є винятки. Цивільно-правовій відповідальності відомі випадки від-
ступу від презумпції вини правопорушника. Коли відповідальність 
покладається і за випадкове заподіяння шкоди, тобто незалежно від 
вини заподіювача.

Проблема співвідношення відповідальності «за вину» і відпові-
дальності «без вини» одна з небагатьох проблем, які мають доволі 
тривалу історію. І пов’язано це з тим, що наукові розвідки з проблем 
цивільного права, зокрема, цивільно-правової відповідальності, міс-
тять в собі різні підходи до вирішення питання про те, при наявності 
яких умов можливо покладення відповідальності за завдання шкоди. 

Розширене обґрунтування необхідності покладання відпові-
дальності лише «за вину» з психологічних позицій було дано ще в 


