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Розгляд  питання щодо особливостей та розмежування договору підряду 

та договору про надання послуг є не тільки цікавим, але й актуальним. Адже в 

суспільстві, що засноване на ринковій економіці, договори відіграють головну 

роль, оскільки складають суть ринкового механізму. Також необхідно 

зазначити, що прогрес техніки та науки, ускладнення економічного життя 

суспільства не тільки веде до виникненню нових договірних форм, але також 



виявляється в розвитку таких традиційних та добре відомих інститутів, як 

купівля – продаж, дарування, підряд та інші. 

 Цивільно-правове регулювання економічних відносин щодо надання 

послуг досягається за допомогою різноманітності зобов’язальних відносин. 

Вибір форми правового регулювання, конкретного різновиду зобов’язальних 

відносин залежить від виду услуги, форми виявлення її результату. І договір 

підряду, і договір про надання услуг опосередковують економічні відносини 

щодо надання услуг. Визначення суттєвих ознак та критеріїв розмежування 

зазначених договорів має велике значення для подальших наукових досліджень 

цивілістичної науки, правозастосовної та законодавчої діяльності.  

Майже традиційним переважним результатом досліджень щодо 

розмежування договорів із виконання робіт і надання послуг у вітчизняній 

цивілістиці є твердження про нетотожність зазначених договірних правових 

форм. Це дозволяє вести мову про існування в цивільному праві двох окремих 

типів договорів: із виконання робіт (підрядні договори) та надання послуг. 

Незважаючи на результати наукових досліджень, що були багаторазово 

підтверджені, певна частина вітчизняного законодавства, судова й інша 

правозастосовна практика свідчить про ігнорування факту розмежування 

зазначених договорів. Так, законодавець у статті 715 Цивільного кодексу 

України [1] невідомо з яких підстав ототожнює поняття «роботи» та «послуги», 

підтвердженням чого є частина 5 зазначеної статті, згідно з якою договором 

(мається на увазі міни) може бути встановлений обмін майна на роботи 

(послуги). Обґрунтованість такого узагальнення в тексті основного акту 

цивільного законодавства викликає подив, оскільки у главах 61 і 63 книги 5 

Цивільного кодексу України відображено розмежування такого роду 

договірних відносин. У зв’язку з цим вважаємо «узагальнення», що міститься у 

часті 5 статті 715 Цивільного кодексу України, законодавчою помилкою та 

пропануємо її виправити таким чином: «договором може бути встановлений 

обмін майна на роботи, послуги». 



Договір підряду слід відмежовувати від договорів про надання послуг, 

регламентованих главою 63 Цивільного кодексу України. Слід зазначити, що як 

у договорі підряду, так і в договорі із надання послуг сутність діяльності 

боржника з виконання договору полягає у вчинені певних дій. Справа в тому, 

що тут поняття «послуги» вживається в широкому економічному сенсі. Ще К. 

Маркс писав, що послуги є споживчими вартостями, що представляють собою 

результат відомих видів діяльності або праці та втілюються в товарах; інші ж 

послуги, навпаки, не залишають відчутних результатів, існують окремо від 

виконавців цих послуг; іншими словами, результатом їх є непридатний для 

продажу товар. 

Характерними ознаками послуги, на думку В. Резнікової, є: корисний 

ефект (це її особлива споживча вартість, тобто здатність задовольняти потреби 

окремих суб’єктів); невіддільність від джерела (послуга має споживатися в 

процесі її надання, тобто при здійснені певних дій чи бездіяльності); 

непомітність невидимість (її не можна взяти в руки, зберегти, транспортувати, 

складувати); нематеріальність (її не можна продемонструвати 

послугоотримувачеві до моменту надання послуги); якість, диференційованість 

якості послуги (якщо кінцевий результат (коли такий існує) і не настав, то це не 

свідчить про неякісне надання послуги); ексклюзивність (послуга тісно 

пов’язана із конкретним суб’єктом правовідносин – виконавцем, а оскільки всі 

виконавці є різними, то властивість невіддільності зумовлює специфічну ознаку 

послуги – її ексклюзивність); неможливість зберігання (послугу не можна 

зберегти з метою її подальшої реалізації чи використання); невичерпність 

(незалежно від кількості разів її надання, її власні кількісні характеристики не 

змінюються. 

За виділеними ознаками доцільним, на нашу думку, є розмежування 

послуги та роботи, хоча і ці відмінності не є чіткими. Насамперед слід 

зазначити, що в літературі пропонуються різні підходи до розмежування понять 

«робота» та «послуга». Так, Б Борисова вважає, що робота виступає різновидом 

послуг, оскільки під роботами розуміють таки послуги, кінцевим результатом 



яких є виготовлення будь-якого матеріального предмета (речі) або інший 

матеріальний результат. Й Брауде, натомість, визначає послугу як різновид 

роботи, аргументуючи це тим, що робота може полягати у виготовленні будь-

якої речі або в надані послуги. На думку Ю. Калмикова, слід вважати не 

послуги різновидом договору підряду, а підряд різновидом договору послуг. Як 

бачимо, міркування в основному зводяться до того, які ж відносини якими 

охоплюються: чи підряд є різновидом договору послуг, чи послуга є різновидом 

договору підряду. Сьогодні, зважаючи на розмежування робіт і послуг у 

чинному цивільному законодавстві як самостійних об’єктів цивільних прав 

(стаття 177 Цивільного кодексу України) не доцільно роботу розглядати як 

різновид послуги, а послугу – як різновид робіт, оскільки вони спрямовані на 

досягнення різних результатів.  

Аналіз закріпленої в статті 837 Цивільного кодексу України дефініції 

«договір підряду» свідчить, що поняття «робота» розкривається законодавцем 

через категорію «вчинення дії» або «діяльності». В літературі зазначається, що 

роботи – це діяльність, результати якої мають матеріальний вираз і можуть 

бути реалізовані для задоволення потреб юридичних і фізичних осіб, а послуги 

– це діяльність, результати якої не мають, як правило, матеріального виразу, 

вони реалізуються та споживаються в процесі здійснення цієї діяльності. 

Відповідно до пункту 26 часті 1 статті 1 Закону України «Про здійснення 

державних закупівель» роботи це -  

проектування, будівництво нових, розширення, реконструкція, капітальний 

ремонт та реставрація існуючих об'єктів і споруд  виробничого  і  

невиробничого  призначення, роботи із нормування  у будівництві,  

геологорозвідувальні роботи,  технічне  переоснащення діючих підприємств 

та  супровідні  роботам  послуги,  у тому числі геодезичні роботи, буріння, 

сейсмічні дослідження, аеро- і супутникова фотозйомка та інші послуги, які 

 включаються до кошторисної   вартості   робіт,  якщо вартість таких послуг 

 не перевищує вартості самих робіт. 



Отже, коли йдеться про діяльність у формі «робіт», то споживча цікавість 

кінцевій результат такої діяльності, що набуває певної матеріальної форми, 

тобто такий об’єкт цивільних прав як, «результати робіт». Коли ж ідеться про 

послуги як об’єкт цивільних прав, то до уваги береться не сам результат, який 

споживається при здійсненні діяльності, а дії, що до нього призвели. 

В юридичній літературі деякі дослідники підрядні договори розглядають 

разом із договорами про надання послуг, що безперечно, викликає подив, 

оскільки у Цивільному кодексі України даним договірним конструкціям 

присвячені окремі глави книги п’ятої. Тобто договір підряду доцільно 

відмежовувати від договорів, що стосуються надання різних послуг (договір 

зберігання, доручення тощо), оскільки в останніх результат роботи не має 

потрібного речового відтворення та використовуються в процесі самої 

діяльності виконавця таких послуг. Однак на практиці відносини, яки 

виникають у зв’язку з наданням послуг, настільки різноманітні, що таки 

рекомендації щодо розуміння предмету договорів про надання послуг не 

завжди можуть дати позитивні наслідки. Так, досліджуючи договір на 

виконання маркетингових досліджень І. Шишка зазначає, що предмет договору 

на маркетингові дослідження є подвійним або змішаним (робота та послуга) 

включає виконувані виконавцем дослідження й оформлення їх результатів (звіт 

про проведену роботу та рекомендації). Не вдаючись до аналізу цього 

висновку, слід зазначити, що ринкові відносини є дуже ускладненими й 

існування змішаності договірних відносин ніхто не заперечує [2, c.18]. 

Також  у літературі зазначається, що матеріальний результат як критерій 

розмежування договорів про надання послуг та інших договорів, у тому числі 

підряду, не можна вважати ідеальним, оскільки значна частина послуг 

спрямована на отримування певного матеріального результату, який віддільний 

від дій чи діяльності виконавця й існує самостійно. Так, Е. Пучков указує, що 

послуга та бажаний від неї результат (ціль) – взаємопов’язані категорії. Він 

наводить приклад навчальних послуг, які як правило, мають подвійну ціль: 

набуття особою, яка навчається, неречового результату (знань, навичок, вмінь з 



відповідної спеціальності) й отримання уречевленого результату (диплома, 

атестата, свідоцтва сертифіката тощо). Ця ціль впливає на спосіб надання 

послуги: процес навчання будується з урахуванням не лише передачі знань і 

навчання навикам роботи, а й підготовки та здачі відповідних екзаменів, 

отримання документу про освіту. Іншими словами, залежно від цілі та 

бажаного результату результатом послуги можуть бути і матеріальні речі. 

Таким чином, Е. Пучков доходить висновку: якщо ціль послуги матеріальна, то 

і послуга носить матеріальний характер; якщо ж ціль передбачає отримання 

нематеріального результату, то матимуть місце послуга нематеріального 

характеру. Виходячи з цієї концепції, він вказує, що договори підряду є по суті 

договорами про надання послуг матеріального характеру. 

Аналіз наведеної позиції науковця свідчить, що при укладені договору 

про надання послуг замовник має певну мету: збереження речі, позитивний 

результат у судовому процесі, доставка майна в конкретне місце тощо. Разом із 

тим законодавець не передбачає передання результату наданих послуг, оскільки 

останні споживаються в процесі їх надання (стаття 901 Цивільного кодексу 

України). Іншими словами, замовник оплачує процес надання послуг: 

зберігання речі, перевезення, надання юридичної консультації тощо, а не 

результат, який є бажаний для нього, коли він укладає договір про надання 

послуг. 

Разом із тим послуги носять не уречевлений характер, який виражається в 

правових наслідках, що виникають під час надання послуг. А тому в даному 

випадку правильніше вести мову про ефект послуги, який можна сприймати, в 

окремих випадках – спостерігати, але не отримувати як річ. Крім того, в 

науковій літературі звертається увага на те, що надання послуги не може 

гарантувати досягнення результату, як це має місце у договорах підряду, де діє 

принцип: якщо передбачений договором результат отриманий – здійснюється 

оплата, а якщо відсутній результат – відсутня плата. 

Слід зазначити, що настання результату за деяких обставин може 

свідчити про якість наданих послуг, хоча і його відсутність не може доводити 



протилежне. Так, відвідування лекційних і семінарських занять не може 

свідчити про отримання достатніх знань для складання іспиту.  

На думку  деяких авторів, договір про надання юридичних послуг 

необхідно відносити до договору підряду. Так, відповідно до договору про 

надання юридичних послуг адвокат готує для клієнта процесуальні документи: 

позови, клопотання, звернення, скарги тощо. Отже, для гарантій прав клієнта 

більш слушною є конструкція підряду. 

Ми вважаємо, що така позиція не відповідає правовій природі послуг. 

Адже, незважаючи на важливість якісного надання юридичних послуг у 

судовому процесі, послуга невіддільна від діяльності, тобто в даному випадку 

немає передачі результату. Отже, про жодні гарантії у вигляді результатів 

правової допомоги у даному випадку йтися не може. Разом із тим необхідно 

розмежувати якість надання послуг і порушення зобов’язання у випадку 

наявності вини особи (умислу або необережності). Так, надання неякісних 

послуг ще не є підставою вважати особу винною у порушенні зобов’язання. Це 

пов’язано з тим, що правове тлумачення «якості послуги» не формалізоване та 

не закріплене в законодавстві. Законодавець вказує, що особа є невинуватою, 

якщо доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного 

виконання зобов’язання. З викладеного випливає, що особливістю договору про 

надання послуг є процес його виконання, а не передача результату такого 

виконання. Таким чином, виконання договору про надання послуг конкретною 

особою є пріоритетним для замовника. Разом із тим Цивільним кодексом 

України передбачена можливість виконання зобов’язання третьою особою у 

договорах про надання послуг. У цьому аспекті заслуговують на увагу 

особливості виконання зобов’язання у договорах підряду, оскільки такі 

зобов’язання та виконання зобов’язання третьою особою у договорах про 

надання послуг, на перший погляд, мають однакову структуру 

правовідношення. 

У договорах підряду відповідно до частини 1 статті 838 Цивільного 

кодексу України підрядник має право, якщо інше не встановлено договором, 



залучити до виконання роботи, інших осіб (субпідрядників), залишаючись 

відповідним перед замовником за результат їх роботи, тобто договірні 

відносини з виконання підрядних робіт складаються за схемою генерального 

підряду. Так, підрядник виступає перед замовником як генеральний підрядник, 

а перед субпідрядником – як замовник. Разом із тим підрядник є 

відповідальним перед замовником за результати роботи субпідрядника, а перед 

субпідрядником - за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов’язань 

замовником. Одночасно замовник і субпідрядник не мають право вимоги один 

до одного, оскільки кожен із них перебуває у договірних відносинах із 

генеральним підрядником, а не між собою. 

Таким чином законодавець передбачає можливість виконання 

зобов’язання третьою особою, залишаючи підрядника відповідальним за 

результат їх роботи. Це поясняється тим, що замовник заінтересований в 

отриманні результату виконаної роботи, а не в особі виконавця, що має місце у 

договорах про надання послуг. А тому слушною є позиція законодавця щодо 

можливості залучання третіх осіб підрядником, якщо це необхідно для 

належного виконання зобов’язання. Разом із тим Цивільний кодекс України 

встановлює обмеження на залучання третіх осіб [3, c.25]. 

Незважаючи на значну кількість як нормативно – правових, так і 

підзаконних нормативно – правових актів, що регулюють підрядні відносини, 

ми не безпідставно ведемо мову про ототожнення у певних випадках 

законодавцем договорів із виконання робіт і договорів про надання послуг, що, 

на жаль, не є винятком і для окремих категорій судових справ. Як зазначає О. 

Первомайський, сьогодні можна навидь стверджувати про майже перманентне 

ототожнення договорів із надання послуг із підрядними та трудовими 

договорами, що є характерним для вітчизняного законодавства. Більше того, на 

підставі таких положень чинних законів сьогодні просліджується ототожнення 

робіт і послуг у судовій практиці.  

На жаль у вітчизняному законодавстві є низка прогалин, які жодним 

чином не регулюють певні правовідносини. Однак тут на допомогу приходять 



саме норми загальних положень. І законодавець, враховуючи тезу про 

неможливість урегулювання всіх без винятку правовідносин, що виникатимуть 

у майбутньому, дає нам у підмогу сильний інструментарій – статтю 8 

Цивільного кодексу України [1]. 

Слід зазначити, що на доктринальному рівні розмежування робіт і послуг 

неодноразово проводилось, однак це, на жаль, не знаходило свого відображення 

у законодавстві та судовій практиці [2, c.19].  

Особливості правової природи договору підряду та договору про надання 

послуг полягає у їх предметі. Також, саме предмет зазначених договорів 

виступає основним критерієм їх розмежування. Так, предметом договору 

підряду виступає індивідуалізований результат праці підрядника, який набуває 

тій чи іншої матеріальної форми, оскільки робота виконується з матеріалів 

сторін і з’являється у вигляді, придатному для оцінки. Робота ж (як об’єкт) за 

наслідками укладення договору підряду не містить матеріальної цінності поки 

немає матеріального предмету, в якому вона вцілена. В свою чергу, предметом 

договору про надання послуг є сам процес надання послуги, а не досягнення 

матеріального результату. Крим того, результат при наданні послуг 

виражається у нематеріальної формі, однак має економічну цінність і корисний 

ефект для замовника, а результат роботи підрядника завжди виражається в тій 

чи іншій матеріальній формі, тобто є уречевленим (матеріальним). 
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