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В дттой статье аJtализируются право

Стапя

вь~е Jtормь~, регулирующие договорJtь~е отJtо

901 (ч. 1) ЦК України, з якої почи
63 ЦК "Послуги. Загальні положен

нається гл.

шеJtия услуг в coвpeмeJtJtoм граждаJtском пра

ня", визначає договір про надання послуг як до

ве. В частJtости, уделяется вJtимаJtие изуче

говір, за яким одна сторона (виконавець) зобо

Jtию поJtятия и правовой природь~ договора

в'язується

по оказаJtию услуг, предмета договора, cтopoJt

за

завданням

другої сторони

(замовника) надати послугу, яка споживається в

в договорах по оказаJtию услуг, специфики пра

процесі вчинення певної дії або здійснення пев

вового регулироваJtия договоров по оказаJtию

ної діяльності, а замовник зобов'язується опла

услуг.

тити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше
не встановлено договором.
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Хоча, як це було зазначено вище, правова рег

тьt гражданеких прав, договор, обязательства, право

ламентація інституту- договору про надання по

вое регулирование.

слуг і є новелою у сучасному цивільному законо
давстві, необхідно вказати, що Україна не є нова
тором у правовому закріпленні договору про

Поняпя та правова природа договору про

надання послуг. Коріння цього правочину сягає

надання послуг у сучасному цивільному правІ.

ще римського класичного права, яке розробило

Одним із найважливіших інститутів цивільного

договір найму послуг

права, без сумніву можна вважати договори про

Шляхом правового закріплення цього договору

(locatio-conductio operarum).

надання послуг. Це надзвичайно важлива група

пішли багато сучасних країн світу. Так, ст.779 гл.

договірних зобов'язань, до яких належать пере

39 ЦК

везення, транспортне експедирування, доручен

латним наданням послуг договір, за яким вико

ня, страхування, комісія, туристичне обслугову

навець зобов'язується за завданням замовника

РФ "Оплатне надання послуг" називає оп

вання, зберігання, інформаційні послуги, пози

надати послуги (вчинити певні дії або здійснити

ка, кредит, банківський рахунок, банківський

певну діяльність), а замовник зобов'язується оп

вклад, управління майном, оплатне надання

латити ці послуги

інших послуг тощо

договору оплатного надання послуг мІститься у

[7, 120].

Новелою у цивільному законодавстві, по

ст.

777

гл.

39

[1 ,207]. Аналогічне визначення

ЦК Республіки Вірменія

[2].

рівняно з цивільним законодавством радянської

Предмет договору про надання послуг у ци

влади, є правова регламентація нового правово

вільному праві України. У всіх зобов'язаннях з

го інституту -договору про надання послуг. Вклю

надання послуг предметом договірного зобов'я

чення цього договору у Цивільний кодекс Ук

зання виступає послуга. Що ж вона собою пред

раїни від

ставляє?

2003

р. є закономірним процесом, який

спрямований не тільки на розширення інститутів
зобов'язального права, але й важливим напрям-

Є. Д.

Шешенін визначає послугу "як

діяльність тієї або іншої організації, корисний
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ефект якої не має речового результату і спожи

послуги, що задовольняє потребу замовника і

вається у процесі надання послуги"

споживається в процесі надання. В послугах за

[9,182].

На думку М.В. Кротова, послугою, в право

мовникові передається не товар (річ), а надаєть

вому розумінні, є та або інша сторона економіч

ся послуга. Виконавець зобов'язується надати

ного змісту послуги: або продукт праці або про

послугу, а замовник зобов'язується оплатити/не

цес праці. При цьому послуга як процес праці і

оплатити зазначену послугу, і саме на ці дії або

як продукт праці виступає об'єктом різних галу

діяльність і виникає право вимоги у замовника.

зей права. Так, послуга як процес праці (обслу

Другою ознакою послуги є відсутність гаран

говування) виступає як об'єкт трудових право-

тованого позитивного результату. Виконавець не

.

.

.

вІдносин, шд яким розумІється виконання пра-

може (і не повинен) гарантувати певний пози

цівником певної трудової функції відповідно до

тивний результат. Проте в науковій літературі

його спеціальності, кваліфікації та посади, а по

існує й інша точка зору. Так, Є.Г. Шаблова вва

слуга як продукт праці є об'єктом цивільних пра

жає, що нормативно-правова модель договору

вовідносин, під яким розуміється певне благо

про надання послуг повинна передбачати існу

.

.

.

-

результат дІяльносТІ, що має властивостІ товару

вання й таких зобов'язань, де особа, яка профе

[5,12-14].

сійно надає послуги, бере на себе зобов'язання з

О. М. Щуковська визначає послугу як вид

досягнення конкретного нематерІального резуль

блага, що служить засобом задоволення потреб

тату, причому досягнення цього результату вклю

за рахунок здійснення діяльності (шляхом вчи

чається до предмету зобов'язального правовідно

нення дій) одним суб'єктом, в корисних якостях

шення

якої і міститься суб'єктивний інтерес іншого су

зультат послуг йде мова? В послугах "продаються"

[8,63-64].

Про який нематеріальний ре

б'єкта і на яку у останнього виникає право вимо

(передаються) дії або діяльність, що призвели до

ги

результату. Результат лежить поза межами послу

[10,22].
Відповідно до статті

901

ЦК України за дого

вором про надання послуг, як вже було зазначе

ги. Тому результат може бути позитивним, нега

тивним або повністю відсутнім.

но, одна сторона (виконавець) зобов'язується за

Третьою ознакою послуги є невіддільність

завданням другої сторони (замовника) надати

(або невід'ємність) послуги від виконавця послу

послугу, яка споживається в процесІ вчинення

ги. Виконавець зобов'язується надати послугу, яка

певної дії або здійснення певної діяльності, а

споживається в процесі вчинення певної дії або

замовник зобов'язується оплатити виконавцеві

здійснення певної діяльності. Це означає, що

зазначену послугу,

встановлено

послуга споживається з їі наданням, тобто про

договором. Отже, зазначена стаття описує послу

цес надання послуги невідривний від виконав

гу, точюше, предмет договору про надання по

ця послуги. Споживання послуги співпадає з

слуг, використовуючи категорії дія або діяльність

процесом й надання.

якщо

шше

не

(надати послугу означає "вчинити дію", "здійсни

Четвертою ознакою є те, що послуга надаєть

ся у відповідності до завдання замовника. Вико

ти діяльність").

ЦК України дозволяє виді

навець надає послугу не на свій розсуд в будь

лити наступну систему ознак послуги як право

який час, а наданню послуги завжди передує зав

вої категорії:

дання (або замовлення) замовника. Відповідно і

Аналіз статті

901

Першою істотною ознакою послуги є їі ко

у замовника виникає зобов'язання оплатити ви

рисний ефект, що задовольняє потребу замов

конавцеві зазначену послугу, якщо є його попе

ника і споживається в процесі надання. У послу

реднє завдання.

гах сама дія набуває значення явища, що здатне

.

.

.

В окремих випадках, ознакою послуги є

змІнити стан предмепв матерІального та нема-

фідуціарність. Ч.

теріального світу. Тут важливим є не виготов

люється вимога щодо надання послуги виконав

1 ст. 902

ЦК України встанов

лення, обробка, переробка, ремонт речі або ви

цем особисто. Це вказує на особисто-довірчий

конання іншої роботи з переданням й результа

характер правовідносин між виконавцем і за

ту замовникові, що має місце за договором

мовником.

підряду (ч.2 ст.837 ЦК України), а щось, що не

Аналіз положень законодавства та доктрини

має речового результату- продукт дії або діяль

дозволяє запропонувати

ності, що не має майнового вираження, тобто

послуги як об'єкту цивільних прав.

наступне визначення

сукупність якостей, що має сама дія або

Послуга- це специфічний об'єкт цивільних

діяльність. В цьому і полягає корисний ефект

прав, продукт корисної дії або діяльності, що

Наше право
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бути фізична або юридична особа (ч.2 ст.

не має майнового вираження, результат, якої

(послуги) не має юридичного значення і не

За договором управління майном

984 ЦК).
- виконав

може бути гарантованим, яка надається за зав

цем (управителем) може бути суб'єкт підприєм

данням замовника і передбачає їі надання осо

ницької діяльності (ч.l ст.

бисто виконавцем і є невіддільним від нього

майна в управління у більшості випадків пов'я

(виконавця).

зане з тим, що це управління потребує спеціаль

Сторони у договорах про надання послуг. У

.

1033

ЦК). Передання

них навичок, тому важливим є передання його в

.

сучасному цивІльному законодавствІ сторонами

руки професіонала. Таким у господарському обо

договору про надання

послуг є виконавець та

роті є суб'єкт підприємницької діяльності. Слід

замовник. Аналіз ст.901 ЦК України дає підста-

зазначити, що окремими нормативними актами

.

.

замовни-

можуть встановлюватися додаткові вимоги щодо

ком можуть бути фізичні (громадяни України,

управителя. Наприклад, Порядком управління

іноземні громадяни та особи без громадянства) і

акцІями державних вІдкритих акцюнерних то-

юридичні особи (підприємства, установи, орга

вариств, державних акціонерних вугільних ком

нізації усіх форм власності і господарювання),

паній та державних холдингових компаній, які

оскільки стаття не містить жодних обмежень

перебувають у загальнодержавній власності, пе

щодо суб'єктного складу зобов'язання.

редбачено, що управителем

ви стверджувати,

що

1

виконавцем,

1

.

.

.

- юридичною особою

Проте спеціальний суб'єктний склад цього

може бути особа, діяльність якої пов'язана з

договору може передбачатися законом або вип

діяльністю підприємств вугільної промисло

ливати з характеру послуги. Так, виконавцем по

вості, а частка державної власності в їі статутно

договору про надання послуг телефонного зв'яз

му фонді не перевищує

25

відсотків

[6].

ку може виступати лише юридична особа. Якщо

У законодавстві зустрічаються також певні

звернутись до надання освІТНІХ послуг, то нада-

вимоги до замовника. Так, замовником по дого

вати освІТНІ послуги

вору

. .

.

1 видавати

диплом про вищу

освіту має право лише юридична особа
навчальний заклад

- вищий

про

надання

аудиторських

послуг

виступати лише суб'єкт господарювання
Крім того, ст.

[4].

9

може

[3].

Закону України "Про ліцен

Цивільний кодекс також передбачає спеціаль

зування певних видів господарської діяльності"

ний суб'єктний склад по окремих видах дого

встановлений перелік видів послуг, які можуть

ворів. Так, перевізником (виконавцем) за дого

надаватися виконавцем у разі наявностІ лщензії.

вором перевезення є транспортні організації,

До таких послуг належать медичні послуги, ауди

тобто юридичні особи, для яких діяльність по

торські послуги, освітні послуги, послуги радіо

•

о

о

•

перевезенню вантажІВ, пасажирІВ є реалІЗаЦІЄЮ

зв'язку, телефонного зв'язку та інші.

спеціальної правосуб'єктності.

Таким чином, можна визначити, що суб'єкта

Експедитором, за договором транспортного

ми договорів про надання послуг можуть бути

експедирування, може виступати ТІЛьки ПІдприє-

будь-які фізичні та юридичні особи, якщо інше

.

.

мець- комерційна організація або фізична особа

не передбачено законом та не випливає з суті

як суб'єкт підприємницької діяльності при на

зобов'язання. Це, безперечно, є прогресивним

явності ліцензії на заняття транспортно-експе

шляхом вдосконалення ІСнуючого законодавства,

що більшою мірою забезпечує здійснення су

диційною діяльністю.
За договором зберігання на товарному складі
виконавцем (зберігачем) є товарний склад, тоб

б'єктивних цивільних прав та охоронюваних за-

.

.

коном штересІВ.

то організація, яка здійснює підприємницьку

Специфіка правового регулювання договорів

діяльність по збереженню товарів та надає по

про надання послуг. У нормативно-правових

в'язані зі збереженням послуги.

актах деяких держав міститься дуже "цікава", на

Виконавцем (зберігачем), за договором збе

нашу думку, правова норма про те, що загальНІ

рігання речі у ломбарді, виступає ломбард, тоб

положення про підряд та побутовий підряд зас

то спеціалізована організація.

тосовуються до договору оплатного надання по

Згідно з ч.l ст.

984

ЦК за договором страху

слуг, якщо це не суперечить ... особливостям пред

вання виконавцем (страховиком) є юридична

метадоговору оплатного надання послуг

особа, яка спеціально створена для здійснення

зазначити, що не може взагалі бути однакового,

страхової діяльності та одержала у встановлено

СПІльного регулювання ВІДносин, що виникають

му порядку ліцензію на здійснення страхової

з робіт та послуг (навіть їх загальних положень),

діяльності, а щодо страхувальника, то ним може

і це стосується не тільки "особливостей предме-
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