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ПОНЯТТЯ ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ 
ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОСЛУГ

У статті аргументовано актуальність дослідження договору про надання інформаційних послуг 
тим, що розвиток сучасного інформаційного суспільства пов’язаний як з постійним удосконаленням 
самих інформаційних технологій, так і зі сферою їх використання, діяльністю з надання інформаційної 
продукції споживачам з метою задоволення їхніх потреб. Права та обов’язки учасників інформаційних 
відносин визначаються значною кількістю договорів, які опосередковують інформаційні відносини. 
Встановлено, що Цивільний кодекс України не містить легального визначення поняття договору 
про надання інформаційних послуг. Сутність договору про надання інформаційних послуг зумовлена 
специфікою самих інформаційних послуг.

Визначено поняття договору про надання інформаційних послуг. Згідно з договором про надання 
інформаційних послуг одна сторона (виконавець) зобов’язується за завданням другої сторони 
(замовника – користувача інформаційними послугами) надати інформаційні послуги, результати 
яких не охороняються як об’єкти права інтелектуальної власності, мають певний корисний ефект 
немайнового характеру для замовника – користувача інформаційними послугами, а замовник – 
користувач інформаційними послугами зобов’язується оплатити виконавцеві інформаційні послуги, 
якщо інше не встановлено договором.

Розмежовано договір про надання інформаційних послуг з тими цивільно-правовими договорами, 
в яких надання інформації є одним із обов’язків сторони договору, предмет якого не складають 
інформаційні послуги. Зокрема, встановлено, що предметом договору купівлі-продажу може бути товар, 
який є у продавця на момент укладення договору або буде створений (придбаний, набутий) продавцем у 
майбутньому, а інформація про товар лише характеризує предмет договору купівлі-продажу.

Доведено, що договір про надання інформаційних послуг є видом договорів у сфері надання 
інформаційних послуг, до яких належать такі документи: договір про надання консультаційних послуг, 
договір консалтингу, договір з надання маркетингових послуг, договір про надання аудиторських 
послуг тощо. Договори у сфері надання інформаційних послуг являють собою самостійний тип 
цивільно-правових договорів, хоча й належать до договорів про надання послуг.

Ключові слова: договір, інформаційні послуги, інформаційні відносини, договір консалтингу, 
маркетингові послуги, непоіменовані договори.

Постановка проблеми. Під час прове-
дення парламентських слухань «Реформи 
галузі інформаційно-комунікаційних техно-
логій та розвиток інформаційного простору 
України», які відбулися у Верховній Раді 
України 3 лютого 2016 року, наголошувалось 
на тому, що весь світ стоїть сьогодні на порозі 
четвертої індустріальної революції. Усі 
ми знаємо колосальний вплив третьої інду-
стріальної революції (революції цифрових 
технологій) на все суспільство – інтернет, 
електронна комерція, соціальні мережі тощо. 
Четверта індустріальна революція – це доба 
інтернету речей, це кіберфізичні системи, 
це коли виробництво й інформаційні техно-
логії зіллються воєдино. Інформаційні тех-
нології стали невід’ємною частиною життя 
суспільства і рушійною силою глобальних 
соціально-економічних перетворень у світі 
[1]. Дійсно, розвиток сучасного інформа-

ційного суспільства пов’язаний як з постій-
ним удосконаленням самих інформаційних 
технологій, так і зі сферою їх використання, 
діяльністю з надання інформаційної продук-
ції споживачам з метою задоволення їхніх 
потреб. Правильно зазначає О.В. Коханов-
ська, що не можна заперечувати той факт, 
що в основі розвитку людства лежить без-
перервний процес отримання, накопичення, 
переробки і використання інформації. Так 
само можна принципово зупинити процес 
накопичення інформації [2, с. 18].

Значну кількість інформації учасник 
цивільних правовідносин вже не має мож-
ливості опанувати самостійно, особливо 
в тих сферах, де потрібні спеціальні знання 
фахівців або необхідно проаналізувати зна-
чний обсяг інформації. Саме тому останнім 
часом активно розвивається сфера надання 
інформаційних послуг. Права та обов’язки 
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учасників інформаційних відносин визна-
чаються значною кількістю договорів, які 
опосередковують інформаційні відносини. 
Серед таких договорів можна виділити дого-
вори в сфері надання інформаційних послуг. 

У юридичній літературі значна увага 
надавалася дослідженню системи цивільно-
правових договорів [3; 4; 5], у тому числі 
й договорів про надання послуг [6]. Пред-
метом дослідження були й інформаційні 
відносини, зокрема, в наукових працях 
О.В. Кохановської [2], А.О. Кодинця [7]. 
Проте дослідження договорів у сфері 
надання інформаційних послуг відбувалось 
фрагментарно [8].

Метою цього дослідження є визначення 
поняття договору про надання інформа-
ційних послуг як виду договорів у сфері 
надання інформаційних послуг.

Виклад основного матеріалу. Цивільний 
кодекс України від 16 січня 2003 р. (далі – 
ЦК України) не містить легального визна-
чення договору про надання інформаційних 
послуг, хоча положення глави 63 ЦК Укра-
їни, яка має назву «Послуги. Загальні поло-
ження», можуть застосовуватися відповідно 
до частини другої статті 901 ЦК України 
до всіх договорів про надання послуг, якщо 
це не суперечить суті зобов’язання. Згідно 
з ч. 1 ст. 901 ЦК України за договором про 
надання послуг одна сторона (виконавець) 
зобов’язується за завданням другої сторони 
(замовника) надати послугу, яка спожи-
вається в процесі вчинення певної дії або 
здійснення певної діяльності, а замовник 
зобов’язується оплатити виконавцеві зазна-
чену послугу, якщо інше не встановлено 
договором.

А.О. Кодинець також звертає увагу на 
те, що ЦК України безпосередньо не міс-
тить правових положень регламентації 
зобов’язальних інформаційних договірних 
відносин. Ні договори про конфіденційність, 
ні договори про створення та надання інфор-
мації чи договори про надання інформацій-
них послуг не дістали наразі свого легального 
закріплення у нормах ЦК України [7, c. 205].

Правники вже намагалися сформулю-
вати визначення договору про надання 
інформаційних послуг. Так, на думку 
П. Лютікової, договір про надання інфор-
маційних послуг – це договір, в силу якого 
виконавець зобов’язується за завданням 
замовника надати послугу у вигляді певного 
обсягу інформації, отриманої шляхом збору, 
вибірки, аналізу, синтезу тощо, а замов-
ник зобов’язується оплатити цю послугу 
[8, с. 93]. Також договір надання інформа-
ційних послуг визначають як домовленість, 

в рамках якої виконавець за завданням 
замовника зобов’язується вчинити дію або 
діяльність зі збору, обробки, зберігання або 
передачі відомостей (повідомлень, даних) 
незалежно від форми їх подання, де така 
діяльність або дія є результатом творчого 
і якісного виконання [9, с. 8].

Отже, у будь-якому разі сутність дого-
вору про надання інформаційних послуг 
зумовлена специфікою самих інформацій-
них послуг. Згідно з ч. 1 ст. 23 Закону Укра-
їни від 2 жовтня 1992 р. № 2657-XII «Про 
інформацію» інформаційна продукція – це 
матеріалізований результат інформаційної 
діяльності, призначений для задоволення 
потреб суб’єктів інформаційних відно-
син. Інформаційною послугою є діяльність 
з надання інформаційної продукції спожи-
вачам з метою задоволення їхніх потреб. 
Відповідно до ч. 2 ст. 39 Закону Республіки 
Білорусь від 10 листопада 2008 р. № 455-З 
«Про інформацію, інформатизацію і захист 
інформації» інформаційний посередник 
зобов’язаний забезпечити надання інформа-
ційних послуг володареві і/або користувачу 
інформації на підставі звернень або відпо-
відно до умов договору між інформаційним 
посередником і володарем або користувачем 
чи уповноваженою особою [10].

О.В. Кохановська наголошує, що 
зобов’язальні інформаційні правовідносини 
можуть виникнути і в результаті надання 
інформаційних послуг, які ми розуміємо як 
передання інформації як специфічного нема-
теріального об’єкту від одного суб’єкта до 
іншого. Вона зазначає: «Результат таких пра-
вовідносин можна передбачити лише певною 
мірою, при цьому інформаційні послуги, на 
нашу думку, є класичним прикладом того, 
що цей результат є переважно немайновим 
і нематеріальним на відміну від виконання 
робіт» [2, с. 168].

Що стосується наявності результату 
діяльності з надання інформаційних послуг, 
то вважаємо за доцільне звернутися до тео-
ретичних напрацювань О.С. Йоффе, який 
зазначав, що мається на увазі діяльність таких 
видів, які не отримують або не обов’язково 
повинні отримати втілення в матеріалізо-
ваному, крім того, оречервленому резуль-
таті [11, с. 488]. Далі О.С. Йоффе вказував: 
«Досягнення матеріального результату не 
обмежується тільки зобов’язаннями щодо 
виконання робіт, за відсутності такої мети 
робота виконується на основі зобов’язання 
з надання послуг. <…> У зобов’язаннях 
з надання послуг один з контрагентів дору-
чає іншому ведення певної справи, не 
пов’язаної зі створенням матеріального 
результату, а спрямованої на досягнення 
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різних інших ефектів» [11, с. 489]. Результат 
діяльності з надання інформаційних послуг 
зажди пов’язаний з отриманням користува-
чем такими послугами певної інформації, яка 
може бути оброблена, систематизована тощо, 
тобто користувач отримує певний корисний 
ефект немайнового характеру. Результат 
такої діяльності не охороняється як об’єкт 
права інтелектуальної власності.

Враховуючи легальне визначення 
в ч. 1 ст. 901 ЦК України договору про надання 
послуг та специфіку інформаційних послуг, 
можна сформулювати своє визначення дого-
вору про надання інформаційних послуг. 
Отже, згідно з договором про надання інфор-
маційних послуг одна сторона (виконавець) 
зобов’язується за завданням другої сторони 
(замовника – користувача інформаційними 
послугами) надати інформаційні послуги, 
результати яких не охороняються як об’єкти 
права інтелектуальної власності, мають пев-
ний корисний ефект немайнового характеру 
для замовника – користувача інформацій-
ними послугами, а замовник – користувач 
інформаційними послугами зобов’язується 
оплатити виконавцеві інформаційні послуги, 
якщо інше не встановлено договором.

Договір про надання інформаційних 
послуг варто розмежовувати з тими цивільно-
правовими договорами, в яких надання інфор-
мації є одним із обов’язків сторони договору, 
предмет якого не складають інформаційні 
послуги. Зокрема, згідно з ч. 1 ст. 700 ЦК Укра-
їни продавець зобов’язаний надати покупцеві 
необхідну і достовірну інформацію про товар, 
що пропонується до продажу. Інформація 
має відповідати вимогам закону та правилам 
роздрібної торгівлі щодо її змісту і способів 
надання. Відповідно до ст. 861 ЦК України 
підрядник зобов’язаний передати замовни-
кові разом з результатом роботи інформацію 
щодо експлуатації або іншого використання 
предмета договору підряду, якщо це перед-
бачено договором або якщо без такої інфор-
мації використання результату роботи для 
цілей, визначених договором, є неможливим. 
Стаття 868 ЦК України передбачає, що під-
рядник зобов’язаний до укладення договору 
побутового підряду надати замовникові необ-
хідну та достовірну інформацію про запро-
поновані роботи, їх види та особливості, про 
ціну та форму оплати роботи, а також пові-
домити замовникові на його прохання інші 
відомості, що стосуються договору.

Перелік таких зобов’язань сторін 
цивільно-правового договору щодо надання 
інформації можна продовжувати, проте 
у всіх випадках обов’язок надати певну 
інформацію входить до змісту договору, але 
не є предметом договору. Так, предмет дого-

вору купівлі-продажу визначено ст. 656 ЦК 
України. Ним може бути, зокрема, товар, 
який є у продавця на момент укладення 
договору або буде створений (придбаний, 
набутий) продавцем у майбутньому, а інфор-
мація про товар лише характеризує предмет 
договору купівлі-продажу.

До договорів у сфері надання інформа-
ційних послуг, безумовно, доцільно відне-
сти договір про надання консультаційних 
послуг. О.Т. Тур зазначає, що за договором 
про надання консультаційних послуг одна 
сторона (фахівець) зобов’язується надати 
іншій стороні (замовнику) інформацію 
у вигляді порад, рекомендацій, висновків 
у матеріалізованій формі, доступній для 
об’єктивного сприйняття, з питань, визна-
чених замовником у різноманітних сферах 
діяльності, а замовник – оплатити консуль-
таційну послугу, якщо інше не встановлено 
договором [12, с. 92–93].

Так само до договорів у сфері надання 
інформаційних послуг варто віднести й дого-
вір консалтингу. Г.Ю. Шаркова, визначаючи 
правову природу консалтингової послуги, 
вказує, що вона є різновидом комерційних 
та інформаційних послуг, результатом інте-
лектуальної, творчої діяльності, створеним 
консалтинговою юридичною особою та/або 
фізичною особою-консультантом внаслідок 
збору, накопичення, обробки та передачі 
інформації (яка, як правило, зафіксована 
на матеріальному носії) із подальшим впро-
вадженням її у діяльність замовника для 
настання певних корисних для останнього 
наслідків [13, с. 6].

У правозастосовній діяльності достат-
ньо часто при укладенні договору вдаються 
до конструкції «договір про надання інфор-
маційно-консультаційних послуг». Так, 
у рішенні апеляційного суду Івано-Франків-
ської області від 26 січня 2017 року в справі 
№ 348/2319/14-ц зазначається, що матеріа-
лами справи встановлено, що 28.05.2013 року 
між ТзОВ «ОСОБА_2 Центр» (консуль-
тант) та ОСОБА_3 (клієнт) укладено дого-
вір № ДВ2012/28-05-2013/1 про надання 
інформаційно-консультаційних послуг. 
Згідно з п. 1.1. договору предметом договору 
є надання інформаційно-консультаційних 
послуг. За умовами цього договору клієнт 
отримує, а консультант на договірній основі 
зобов’язується сприяти отриманню клієнтом 
імміграційної візи від посольства США шля-
хом здійснення консультування (надання 
інформаційно-консультаційних послуг) [14].

До договорів у сфері надання інформа-
ційних послуг доцільно віднести й договір 
про надання маркетингових послуг. Так, 
Н.А. Федосенко зазначає, що маркетингові 
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послуги через свою багатогранність є інтегра-
тивними, тобто вони не становлять якийсь 
окремий вид послуги, а можуть мати харак-
тер інформаційних, консалтингових послуг, 
послуг представництва тощо [15, с. 22–23].

А.О. Кодинець уточнює, що в межах 
цивілістичної науки договір про створення 
інформації та надання інформаційних прав 
контрагенту отримав узагальнену назву 
договору про надання інформаційних послуг. 
Окремими його різновидами є договір кон-
салтингу, договір про проведення маркетин-
гових досліджень, договір про проведення 
інформаційних пошуків та патентних пошу-
ків тощо [16, с. 71]. Ця думка є слушною 
з огляду на широкий спектр інформаційних 
послуг та можливість їх варіювання та (або) 
поєднання із здійсненням інших видів діяль-
ності у сфері інформаційних відносин.

У юридичній літературі існують різні 
підходи до визначення кола договірних 
зобов’язальних відносин, які належать до 
договорів у сфері надання інформаційних 
послуг. Зокрема, В.В. Нахратов обґрунтовує 
віднесення до зобов’язання з надання інфор-
маційних послуг аудиторських, оцінних, 
бухгалтерських послуг, послуг з навчання, 
маркетингових, рекламних, правових, детек-
тивних послуг. Даний перелік послуг він 
вважає невичерпним, дозволяючи включити 
в нього й інші відносини, що відповідають 
ознакам інформаційних послуг [17, с. 7]. 
За ознакою спрямованості на задоволення 
інформаційних потреб договори з інфор-
маційним обов’язком поділяють на такі:  
1) договір про надання інформаційних послуг 
(спрямований винятково на задоволення 
інформаційних потреб); 2) інші договори, 
які, крім задоволення інформаційних потреб, 
мають інші правові цілі. Останню групу 
договорів можна поділити на змішані та інші 
договори з інформаційним обов’язком. До 
змішаних договорів можна віднести консал-
тинговий, маркетинговий договори, дого-
вори з надання аудиторських послуг, а також 
з надання оцінних послуг тощо [18, с. 116].

Варто підтримати підхід, що договори 
у сфері надання інформаційних послуг нале-
жать до групи непоіменованих договорів. 
Застосовуючи принцип результату (спря-
мованості результату), запропонований 
М.І. Брагінським [19, с. 399], можна дійти 
висновку, що договори у сфері надання 
інформаційних послуг належать до групи 
договорів про надання послуг, проте являють 
самостійний тип цивільно-правових догово-
рів. Це договори у сфері надання інформацій-
них послуг, які поділяються на окремі види, 
зумовлені певними особливостями надання 
інформаційних послуг, наприклад, договір 

про надання інформаційних послуг, який 
спрямований винятково на задоволення 
інформаційної потреби замовника, договір 
про надання консалтингових послуг, договір 
про надання аудиторських послуг тощо.

Висновки

Таким чином, згідно з договором про 
надання інформаційних послуг одна сто-
рона (виконавець) зобов’язується за завдан-
ням другої сторони (замовника – користу-
вача інформаційними послугами) надати 
інформаційні послуги, результати яких не 
охороняються як об’єкти права інтелекту-
альної власності, мають певний корисний 
ефект немайнового характеру для замов-
ника – користувача інформаційними послу-
гами, а замовник – користувач інформацій-
ними послугами зобов’язується оплатити 
виконавцеві інформаційні послуги, якщо 
інше не встановлено договором. Договір про 
надання інформаційних послуг є видом дого-
ворів у сфері надання інформаційних послуг, 
до яких належать договір про надання кон-
сультаційних послуг, договір консалтингу, 
договір з надання маркетингових послуг 
тощо. Договори у сфері надання інформа-
ційних послуг являють собою самостій-
ний тип цивільно-правових договорів, що 
потребують подальшого наукового аналізу 
їх правової характеристики, істотних умов, 
особливостей укладення, виконання, відпо-
відальності за невиконання чи неналежне 
виконання.
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The relevance of the study of the information services contract has been argued that the development of the 
modern information society is related both to the continuous improvement of the information technologies, as 
well as to the sphere of their use, activities for providing information products to consumers in order to meet their 
needs. The rights and obligations of the participants in information relations are determined by the large number 
of contracts that mediate information relations. It has been established that the Civil Code of Ukraine does not 
contain the legal definition of the concept of information service contracts. The essence of the contract for the 
provision of information services is determined by the specifics of the information services themselves.

The concept of information services contracts has been defined: according to the information services 
contracts one party (executor) undertakes to provide for the other party (customer – the user of information 
services) information services, which results are not protected as objects of intellectual property rights, have 
certain beneficial effect of a non-property nature for the customer – the user of information services, and 
the customer – the user of information services undertakes to pay executor’s information services, unless 
otherwise is stipulated in the contract.

Information service contracts are differentiated with those civil contracts, where the provision of information 
is one of the obligations of the party to the contract, which subject matter is not information services. In particular, 
it has been established that the subject matter of the purchase agreement may be a product that the seller has at the 
time of the conclusion of the agreement or will be created (purchased, acquired) by the seller in the future, and the 
product’s information only characterizes the subject matter of the purchase agreement.

It has been proved that the information services contract is a type of agreements for providing information 
services, which include an agreement on consulting services, consulting contract, marketing services contract, 
audit services contract, etc. Agreements in the field of providing information services are an independent type 
of civil contracts, although they belong to contracts for the provision of services.

Key words: contract, information services, information relations, consulting contract, marketing 
services, non-defined contracts.


