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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Сучасний період розвитку суспільства 

характеризується тим, що консультування стає важливим фактором розвитку 

усіх сфер суспільного життя. При цьому особливе місце серед цивільних 

відносин займають консультаційні послуги. Інноваційний напрям економіки, 

політичні та соціальні чинники зумовлюють необхідність законодавчого 

регулювання надання консультаційних послуг.  

Сфера надання консультаційних послуг надзвичайно широка. Зокрема, 

особливого розвитку набули консультаційні послуги з юридичних і 

економічних питань. Неабияку роль у питаннях управління та ведення 

бізнесу відіграють рекомендації щодо правового забезпечення прийняття 

управлінських рішень у сфері господарювання, легітимності окремих 

господарських операцій, розробки внутрішніх інструкцій для посадових осіб 

та стандартів корпоративного управління, схем документообігу, форм 

локальних документів і напрямів інформаційних потоків, інвестиційної 

політики, кадрового забезпечення тощо.  

Стрімкого розвитку набуло консультування у соціальній сфері, яке 

здійснюється органами, установами, організаціями у випадках, визначених 

законодавством. Державні органи надають консультаційні послуги в межах 

своєї компетенції. Консультування також виступає складовою інших послуг, 

зокрема, посередницьких.  

Проте рівень розробки засад правового регулювання надання 

консультаційних послуг перебуває на початковій стадії. Більше того, 

відсутність спеціального правового регулювання консультаційних послуг з 

урахуванням їх характерних особливостей, в тому числі чітких вимог до 

змісту консультацій, призводить до недоліків консультаційних послуг та 

настанні негативних наслідків. Залишаються законодавчо невизначеними 

особливості настання цивільно-правової відповідальності за надання 

консультаційних послуг з недоліками та механізм відшкодування шкоди. 

Варто зазначити, що попри те, що термін «консультаційна послуга» 

зустрічається в науковій літературі, детальніший аналіз цього виду послуг 

свідчить, що дана категорія досліджена недостатньо. Залишається чималий 

правовий простір невизначеності в цій сфері цивільних відносин.  

У зв’язку з цим, вирішення проблеми стосовно правового регулювання 

відшкодування шкоди, завданої недоліками консультаційних послуг, має 

важливе значення для правозастосування, розробки рекомендацій на основі 

аналізу судової практики та удосконалення нормативно-правової бази в 

сфері надання консультаційних послуг. 

Науково-теоретичну основу дослідження становлять праці вітчизняних 

та зарубіжних правознавців, зокрема: В.А. Васильєвої, В.В. Вітрянського, 

М.К. Галянтича, А.А. Герц, О.В. Дзери, О.С. Йоффе, О.В. Ільківа, І.С. 
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Канзафарової, Т.С. Ківалової, В.М. Колеснікова,  В.М. Коссака, О.О. 

Красавчикова, Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця, Р.А. Майданика, Р.Н. 

Мородумова, А.І. Петрова, В.Д. Примака, Л.Б. Ситдікової, О.В. Сукманової, 

Д.І. Степанова, Н.В. Федорченко, С.Я. Фурси, О.Г. Шаблової, Г.Ю. 

Шаркової, Р.Б. Шишки, Я.М. Шевченко, Г.Ф. Шершеневича, В.С. Щербини 

та інших науковців.  

В науці цивільного права України комплексні наукові дослідження з 

пропонованої тематики не проводилися. Винятком є лише дисертаційні 

роботи Шаркової Г.Ю. «Договір консалтингу» (2011 р.) та Сукманової О.В. 

«Господарський договір про надання консультаційних послуг» (2005 р.). 

Зазначені праці містять дослідження окремих видів консультаційних послуг, 

проте в цих дослідженнях відсутній комплексний аналіз надання 

консультаційних послуг, який охоплював би усі сфери здійснення 

консультування. Залишаються не дослідженими особливості відшкодування 

шкоди, завданої недоліками консультаційних послуг. 

Таким чином, існує потреба здійснення наукового дослідження, яке 

могло би стати науковою основою для вдосконалення чинного 

законодавства, що регулює відносини з надання консультаційних послуг та 

правозастосувальної діяльності. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційну роботу виконано відповідно до планової теми наукової роботи 

кафедри цивільного права та процесу юридичного факультету Львівського 

національного університету імені Івана Франка «Удосконалення механізму 

правового регулювання у світлі новелізації цивільного законодавства» на 

2012–2014 роки (номер державної реєстрації 0112U003754) та «Проблеми 

уніфікації цивільного законодавства України з правом ЄС на 2016-2018 роки 

(номер державної реєстрації 0116U001703). 

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є розробка 

теоретичних засад правового регулювання відшкодування шкоди, завданої 

внаслідок недоліків консультаційних послуг. 

З огляду на необхідність досягнення цієї мети, основна увага при 

дослідженні була зосереджена на вирішенні таких задач: 

- визначити зміст поняття «консультаційної послуги» як об’єкта 

правового регулювання; 

- виокремити характерні ознаки консультаційної послуги; 

- здійснити класифікацію консультаційних послуг; 

- визначити поняття договору про надання консультаційних послуг; 

- встановити умови виникнення охоронного правовідношення у разі 

завдання шкоди недоліками консультаційних послуг; 

- запропонувати критерії правової оцінки якості консультаційної 

послуги; 

- з’ясувати особливості відшкодування шкоди, завданої недоліками 

окремих видів консультаційних послуг; 



3 
 

 

- розробити пропозиції та рекомендації, спрямовані на вдосконалення 

правового регулювання надання консультаційних послуг та практики його 

застосування. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають у зв’язку з 

наданням консультаційних послуг, відшкодуванням шкоди, завданої 

внаслідок недоліків консультаційних послуг. 

Предметом дослідження є відшкодування шкоди, завданої внаслідок 

недоліків консультаційних послуг, за цивільним законодавством України. 

Методи дослідження. При проведенні дисертаційного дослідження  

було використано такі наукові методи: діалектичний – для встановлення 

основних закономірностей та особливостей, властивих консультаційній 

послузі як об’єкта правовідносин (підрозділ 1.1); системного аналізу – для 

визначення місця договору про надання консультаційних послуг серед інших 

цивільно-правових договорів (підрозділи 1.2, 1.3); порівняльного аналізу – 

для виявлення спільних та відмінних ознак у правовому регулюванні, 

особливостей настання цивільно-правової відповідальності в сфері надання 

консультаційних послуг (підрозділи 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2); абстрагування 

та узагальнення – для формулювання дефініції консультаційної послуги, 

договору про надання консультаційних послуг (підрозділи 1.1, 1.2, додаток 

А); теоретичного моделювання – для розроблення пропозицій щодо внесення 

змін до ЦК України (підрозділи 1.1, 1.2, 3.1, 3.2, додаток А); метод 

історичного аналізу – для встановлення еволюції законодавства в сфері 

регулювання відносин з надання консультаційних послуг (підрозділи 1.1, 1.2, 

1.3); формально-юридичний – для аналізу змісту актів цивільного 

законодавства, що регулюють відносини з відшкодування шкоди, завданої 

внаслідок недоліків консультаційних послуг, та практики їх застосування 

(підрозділи 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2). 

Емпіричною основою дослідження є практика укладення та виконання 

договорів про надання консультаційних послуг та матеріали судових справ 

щодо вирішення спорів, пов’язаних з відшкодуванням шкоди, завданої 

внаслідок недоліків консультаційних послуг, розміщені в Єдиному 

державному реєстрі судових рішень України.  

Нормативну базу дослідження становлять положення Цивільного 

кодексу України, Закону України «Про соціальні послуги», Закону України 

«Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Закону України «Про 

інформацію», Закону України «Про нотаріат», Податкового кодексу України, 

Митного кодексу України, Закону України «Про захист прав споживачів», 

Закону України «Про безоплатну правову допомогу», Закону України 

«Основи законодавства України про охорону здоров’я», інших нормативних 

актів України та окремих нормативних актів іноземних держав, які 

регулюють відносини з надання консультаційних послуг.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, дисертаційна 

робота є першим комплексним дослідженням проблем правового 
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регулювання відносин відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків 

консультаційних послуг, за цивільним законодавством України. 

Сформульовані положення та рекомендації спрямовано на розв’язання 

важливих науково-практичних проблем цивільно-правової відповідальності 

в сфері надання консультаційних послуг. У результаті дослідження 

сформульовано і обґрунтовано низку положень, висновків та пропозицій, 

зокрема: 

вперше: 

1) визначено, що «консультаційна послуга» – це діяльність, 

здійснювана фахівцем на оплатній чи безоплатній основі, в процесі якої 

замовнику надається інформація у вигляді порад, рекомендацій, висновків у 

доступній для об’єктивного сприйняття формі, з питань, визначених 

замовником, які є сферою його інтересу; 

2) запропоновано класифікацію консультаційних послуг за такими 

критеріями: сфера застосування, підстави надання консультаційних послуг, 

правовий статус суб’єкта консультування, оплатність консультаційної 

послуги, необхідність ліцензії, метод здійснення консультування, правова 

природа відносин; 

3) обґрунтовано, що для застосування механізму відшкодування 

шкоди за недоліки консультаційної послуги, зміст консультаційної послуги 

повинен бути зафіксований в об’єктивній формі, доступній для сприйняття; 

4) доведено, що у разі завдання шкоди замовнику неналежним 

виконанням договору про надання консультаційних послуг може наставати 

деліктна відповідальність виконавця. Необхідно відмежовувати цивільну 

відповідальність за невиконання договірних зобов’язань та деліктну 

відповідальність за шкоду, завдану недоліками консультаційних послуг. 

Обов’язок відшкодувати шкоду виникає незалежно від умов договору про 

надання консультаційних послуг і є за своєю природою елементом 

недоговірних охоронних зобов’язань; 

5) визначено, що недосягнення очікуваного результату не 

обов’язково є свідченням того, що надана консультаційна послуга містить 

недоліки. Відповідно в цьому випадку не виникатиме зобов’язання із 

відшкодування шкоди. Як додаткову гарантію захисту прав та інтересів 

сторін, очікуваний результат від наданої консультаційної послуги можна 

додатково визначати у договорі; 

6) обґрунтовано позицію, згідно якої у разі завдання шкоди 

індивідуальною консультацією, наданою державним органом – держава 

зобов’язана відшкодувати завдану майнову шкоду, а якщо шкода завдана 

фізичній особі, відшкодуванню підлягає також моральна шкода; 

7) визначено, що шкода, завдана недоліками безоплатних 

консультаційних послуг, наданих на підставі цивільного договору 

відшкодуванню не підлягає, за винятком, коли будуть встановлені навмисні 

дії виконавця, які призвели до завдання шкоди замовнику. 
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удосконалено: 

8) поняття договору про надання консультаційних послуг. За 

договором про надання консультаційних послуг одна сторона (виконавець) 

зобов’язується надати другій стороні (замовнику) на підставі аналізу 

інформацію у вигляді рекомендацій, висновків в об’єктивованій для 

сприйняття формі з питань, визначених замовником у вихідних даних щодо 

сфери, яка представляє для нього інтерес, за плату, якщо інше не 

встановлено договором чи законом; 

9) перелік умов, що є істотними для договору про надання 

консультаційних послуг. Істотними умовами договору про надання 

консультаційних послуг є предмет договору, ціна консультаційної послуги (в 

оплатних договорах), спосіб і порядок виконання, форма передачі результату 

консультації, строк договору; 

набули подальшого розвитку: 

10) положення про те, що шкода як підстава деліктного зобов’язання не 

охоплюється договірним правовідношенням, а виражається у майнових і 

немайнових втратах, які є наслідком недоліків консультаційної послуги після 

її надання. Останні можуть мати вигляд майнових втрат від використання 

переданих замовнику результатів консультаційної послуги, а у випадках, 

передбачених законом або договором моральної шкоди, завданої 

впровадженням рекомендацій, інформаційних роз’яснень, висновків, які 

складають зміст консультації; 

11) визначення правових критеріїв оцінки якості консультаційної 

послуги, до яких належать: порядок здійснення, повнота та достовірність 

вихідної інформації, одержаної від замовника, спосіб консультування,  

достовірність результату; 

12) поняття протиправної поведінки в контексті надання 

консультаційних послуг. Протиправною поведінкою виконавця є надання 

консультаційних послуг, які містять недоліки, зокрема: яка містить 

недостовірну, неповну чи недостатню інформацію; відсутність у 

консультаційній послузі інших альтернатив з відповідними поясненнями 

ризиків та їх недоліків; здійснення консультаційної діяльності, що не 

відповідає законодавчим вимогам, стандартам; 

13) характеристика підстав виникнення правовідносин з надання 

консультаційних послуг. Підставами виникнення правовідносин з надання 

консультаційних послуг є цивільно-правовий договір або юридичний склад, 

елементами якого є положення законодавства та дії, з якими пов’язуються 

виникнення, зміна або припинення цивільних прав та обов’язків в сфері 

надання консультаційних послуг. 

Практичне значення результатів дослідження полягає в тому, що 

викладені в дисертації положення, висновки та пропозиції можуть бути 

впроваджені та використані в: 
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– науково-дослідній діяльності – для подальшого розвитку теорії 

цивільного права про договори з надання консультаційних послуг, цивільно-

правової відповідальності виконавця консультаційної послуги; 

– правотворчій діяльності – для вдосконалення чинного 

законодавства України, що регулює відносини з надання консультаційних 

послуг;  

– правозастосовній практиці – при укладенні договорів про 

надання консультаційних послуг та розгляді судами спорів щодо 

відшкодування шкоди, завданої недоліками консультаційних послуг; 

– навчальному процесі – при підготовці навчально-методичних 

посібників, для проведення лекційних і семінарських занять з навчальної 

дисципліни «Цивільне право України», «Зобов’язальне право», «Договірне 

право». 

Апробація результатів дисертації. Основні результати дослідження 

теоретичного та практичного характеру були оприлюднені на: ХXІ звітній 

науково-практичній конференції «Проблеми державотворення і захисту прав 

людини в Україні» (Львів, 12–13 лютого 2015 р.); П’ятих юридичних 

диспутах з актуальних проблем приватного права, присвячених пам’яті Є.В. 

Васьковського (Одеса, 22 травня 2015 р.); Міжнародній науково-практичній 

конференції «Національні та міжнародні стандарти сучасного 

державотворення: тенденції та перспективи розвитку» (Донецьк, 1 серпня 

2015 р.); ХXІІ звітній науково-практичній конференції «Проблеми 

державотворення і захисту прав людини в Україні» (Львів, 04–05 лютого 

2016 р.); міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні питання 

та проблеми правового регулювання суспільних відносин» (м. 

Дніпропетровськ, 4-5 березня 2016 р.); ХXІІІ звітній науково-практичній 

конференції «Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні» 

(Львів, 07–08 лютого 2017 р.). 

Публікації. Основні положення та висновки дослідження, що 

сформульовані в дисертації, відображено у дванадцяти наукових 

публікаціях, серед яких чотири – у виданнях, включених до переліку 

наукових фахових видань України, одна стаття – в іноземному науковому 

фаховому виданні, одна стаття – у науковому виданні України, шість тез – у 

збірниках тез науково-практичних конференцій. 

Структура роботи. Структура дисертації зумовлена метою, завданнями 

та логікою дослідження. Робота складається із вступу, трьох розділів, що 

включають дев’ять підрозділів, висновків, списку використаних джерел та 

додатків. Загальний обсяг дисертації становить 240 сторінок, з них основний 

текст – 199 сторінок, список використаних джерел з 196 найменувань на 23 

сторінках та додатки на 7 сторінках. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційного дослідження, 

його науково-теоретичну базу, зв'язок роботи з науковими планами та 

програмами, визначено мету, завдання, об’єкт, предмет та методи 

дослідження, сформульовано положення, які містять наукову новизну, 

окреслено практичне значення одержаних результатів, апробацію результатів 

дисертації, а також відомості про публікації автора за темою дисертації і про 

структуру роботи. 

Розділ 1 «Загальнотеоретична характеристика консультаційних 

послуг за цивільним законодавством України» складається з трьох 

підрозділів. 

Підрозділ 1.1 «Консультаційна послуга як об’єкт правового 

регулювання» містить аналіз правової природи консультаційної послуги, 

визначаються її характерні ознаки, здійснюється співвідношення 

консультаційної послуги з такими поняттями як «інформаційна послуга», 

«консалтинг», «посередницька послуга».  

Консультаційна послуга – це діяльність, здійснювана фахівцем на 

оплатній чи безоплатній основі, в процесі якої замовнику надається 

інформація у вигляді порад, рекомендацій, висновків у доступній для 

об’єктивного сприйняття формі, з питань, визначених замовником, які є 

сферою його інтересу. 

Терміни «консультаційна послуга» та «інформаційна послуга» 

перебувають у взаємозв’язку, проте вони не є тотожними. При наданні 

консультаційних послуг замовнику передається вже створена інформація. В 

цьому випадку інформація носить лише технічний характер. Саме в 

результаті надання консультаційних послуг може бути створена інформація, 

оскільки процес консультування тісно зв’язаний з інтелектуальною, творчою 

діяльністю. Обов’язковою складовою надання консультаційної послуги, на 

відміну від інформаційної, є здійснення роз’яснення чинних норм відносно 

об’єкта консультування, розробці рекомендацій, пов’язаних із запитом 

замовника та іншими завданнями, визначеними договором. Так, обробка 

інформації та її подання у формі висновків і є консультаційною послугою. 

Основним критерієм розмежування «консультаційної послуги» та 

«консалтингу» є сфера здійснення консультування. Консалтинг є різновидом 

консультаційної послуги з широкого кола питань саме економічної 

діяльності, тоді як сфера діяльності, стосовно якої може виникати потреба 

надання консультаційної послуги набагато ширша. Відтак доцільно 

використовувати саме термін «консультаційна послуга», а не «консалтинг».  

У якості основної юридичної ознаки, що відрізняє посередницькі 

послуги від консультаційних, є необхідність участі посередника у 

встановленні  правовідносин між самостійними учасниками цивільного 

обороту. Посередницька діяльність може включати консультування з тих чи 
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інших питань. Консультаційна послуга в даному випадку виступає 

складовою посередницької діяльності. 

У підрозділі 1.2 «Підстави виникнення правовідносин з надання 

консультаційних послуг» досліджуються підстави надання консультаційних 

послуг. 

Визначається, що підставою виникнення правовідносин з надання 

консультаційних послуг є цивільно-правовий договір. За договором про 

надання консультаційних послуг одна сторона (виконавець) зобов’язується 

надати другій стороні (замовнику) на підставі аналізу інформацію у вигляді 

рекомендацій, висновків у формі, доступній для об’єктивного сприйняття, з 

питань, визначених замовником у вихідних даних щодо сфери, яка 

представляє для нього інтерес, за плату, якщо інше не встановлено 

договором чи законом. 

Підставою виникнення цивільних відносин з надання консультаційних 

послуг окрім договору, є також безпосередні норми законів чи підзаконних 

актів. Особливо поширеним таке нормативне визначення надання 

консультаційних послуг є у соціальній сфері. 

Важливим елементом у механізмі правового регулювання відносин з 

надання консультаційних послуг є юридичні факти. Йдеться, зокрема, про 

настання певних подій, які є підставами надання консультаційних послуг 

певним категоріям людей (у сфері пенсійного забезпечення, щодо набуття 

певного правового статусу тощо) або вчинення ними юридично значущих 

дій, наприклад, звернення до державних органів за консультаційною 

послугою.  

У підрозділі 1.3 «Класифікація консультаційних послуг» здійснюється 

групування консультаційних послуг за різноманітними критеріями. 

Оскільки сфера здійснення консультування надзвичайно широка, існує 

необхідність класифікації консультаційних послуг з метою ідентифікації 

кожного виду консультування, який визначається низкою завдань і потреб 

замовника. 

З урахуванням сфери застосування консультаційних послуг виділено 

наступні їх види: економічні (фінансове консультування, управлінське 

консультування, консультування щодо господарської діяльності); юридичні 

(консультаційне правове обслуговування, консультації у сфері нотаріальної 

діяльності, консультування з питань оподаткування); соціальне 

консультування. 

Консультаційні послуги диференційовано залежно від: суб'єкта 

консультування (здійснені фізичними особами, юридичними особами, 

органами державної влади, органами місцевого самоврядування, іншими 

юридичними особами, в передбачених законодавством випадках); оплатності 

(платні та безоплатні консультаційні послуги); наявності ліцензії 

(консультування у сфері, діяльність якої підлягає ліцензуванню і 

консультаційна діяльність, яка не потребує спеціальних дозволів); методів 
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здійснення консультування (експертне, процесне та навчальне 

консультування); правової природи відносин (внутрішнє та зовнішнє 

консультування). 

Розділ 2 «Умови виникнення охоронного правовідношення у разі 

завдання шкоди недоліками консультаційних послуг» складається з 

чотирьох підрозділів. 

У підрозділі 2.1 «Наявність шкоди як умова цивільної відповідальності 

за недоліки консультаційної послуги» визначено, що внаслідок недоліків 

консультаційних послуг підлягає відшкодуванню як шкода, завдана життю і 

здоров’ю фізичної особи, так і майнова шкода, завдана фізичній або 

юридичній особі. 

Відшкодуванню внаслідок заподіяння шкоди неналежною 

консультацією підлягають: майнові втрати (зокрема, це можуть бути 

інвестовані грошові кошти, кошти, втрачені через підписання договору з 

негативними наслідками на підставі рекомендацій виконавця 

консультаційної послуги); суми розмірів штрафів, внаслідок неналежних 

митних чи податкових консультацій; моральна шкода. 

Шкоду, завдану внаслідок недоліків консультаційної послуги, слід 

відрізняти від збитків, що виникають у разі невиконання або неналежного 

виконання виконавцем договірних обов’язків. Шкода як підстава деліктного 

зобов’язання не охоплюється договірним правовідношенням, а виражається 

у майнових і немайнових втратах, які є наслідком недоліків консультаційної 

послуги після її надання. Останні можуть мати вигляд майнових втрат від 

використання переданих замовнику результатів консультаційної послуги, а у 

випадках, передбачених законом або договором моральної шкоди, завданої 

впровадженням рекомендацій, інформаційних роз’яснень, висновків, які 

складають зміст консультації. 

У підрозділі 2.2 «Протиправна поведінка як підстава виникнення 

зобов’язання з відшкодування шкоди в сфері надання консультаційних 

послуг» автором обґрунтовується поняття протиправної поведінки виконавця 

консультаційної послуги. Ключовим питанням в даному випадку є 

вирішення питання щодо того, що саме слід вважати недоліком 

консультаційної послуги. Або іншими словами, як оцінити якість наданої 

консультації. В даному випадку значення будуть мати лише ті особливості, 

які визначають потреби замовника.  

Оцінка якості консультаційної послуги повинна базуватись на 

критеріях, які є визначальними для більшості замовників цих послуг. Якість 

наданих консультаційних послуг безпосередньо залежить від професійної 

підготовки виконавця консультаційної послуг, форми здійснення, 

особливостей вихідної інформації, способу консультування. 

У випадку надання консультаційної послуги обов’язково виникає 

зобов’язання належного здійснення консультування, але не завжди – 
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обов’язковість настання очікуваного результату. Особливо, коли цей 

результат залежить від певних умов, які неможливо точно спрогнозувати. 

Недостовірність, недостатність інформації в наданій консультаційній 

послузі є підставою як договірної відповідальності, так і деліктної. Якщо 

надана інформація була використана замовником належним чином, але в 

подальшому з’ясувалось, що вона була неповною для прийняття 

відповідного рішення, то така непоінформованість є суттєвим недоліком 

консультаційної послуги, і слугує підставою відшкодування шкоди 

відповідно до чинного законодавства. 

Виконавець консультаційної послуги зобов’язаний впевнитись, що 

замовник розуміє зміст консультації. Також виконавець повинен забезпечити 

замовника інформацією згідно до обставин, які можуть виникнути, коли 

надається консультація та повідомити про відповідні ризики. 

У підрозділі 2.3 «Причинний зв’язок між протиправною поведінкою та 

шкодою, завданою недоліками консультування» встановлено, що 

відшкодуванню підлягає шкода, завдана недоліками, яка виникає внаслідок 

дій чи бездіяльності виконавця консультаційної послуги. Слід мати на увазі, 

що вимога про відшкодування шкоди може пред'являтися виключно у разі, 

якщо шкода, спричинена недоліком консультаційної послуги і виключно до 

особи, яка це право порушила. 

Протиправна поведінка в обов’язковому порядку має передувати 

заподіянню шкоди або вони повинні співпадати в часі. Замовник 

консультаційної послуги повинен підтвердити, що він зазнав матеріальних 

втрат після реалізації висновків, рекомендацій, які було одержані від 

виконавця консультаційної послуги. 

Слід з’ясувати чи замовник слідував порадам виконавця, чи діяв за 

власною ініціативою. Важливе значення при встановленні причинного 

зв’язку має також дотримання замовником хибних порад виконавця, коли 

замовником здійснено всі дії відповідно до наданої консультації. В такому 

випадку їх юридичні наслідки повинні бути спрямовані на досягнення цілей 

замовника. На користь замовника консультаційної послуги буде також 

ситуація, коли виконавець надав чітку рекомендацію в певному напрямку, 

проте не показав інші альтернативи з відповідними поясненнями ризиків та 

їх недоліків. 

Необхідно ретельно проаналізувати відповідність дій виконавця 

консультаційної послуги вимогам закону, стандартів з урахуванням 

особливостей конкретної ситуації. Між протиправними діями та завданою 

шкодою має бути встановлено або, навпаки, не виявлений причинний 

зв’язок. 

У підрозділі 2.4 «Вина суб’єктів консультування як підстава 

відшкодування шкоди» визначається, що при вирішенні питання про вину 

виконавця консультаційної послуги, не можна встановити об’єктивних 

критеріїв, які будуть застосовуватись не залежно від будь-яких умов до всіх 



11 
 

 

випадків. Значення мають професіоналізм консультанта, достатність і 

достовірність інформації про об’єкт консультування, наданої замовником. 

Відповідно до положень статті 1209 ЦК України відшкодування шкоди 

не залежить від вини виконавця послуг. Проте виконавець послуг 

звільняється від відшкодування шкоди, якщо доведе, що шкода виникла 

внаслідок непереборної сили або з вини замовника консультаційної послуги. 

Очевидно, що замовник будучи зв’язаним з виконавцем консультаційної 

послуги зобов’язанням, очікує на виконання виконавцем свого обов’язку і 

відповідно організовує свою діяльність. Тому на розмір шкоди, завданої 

недоліками консультаційної послуги впливає будь-яка форма вини. 

При відшкодуванні шкоди, завданої внаслідок недоліків 

консультаційних послуг, часто виникає так звана змішана цивільна 

відповідальність, коли шкода настає не лише з вини виконавця 

консультаційної послуги, але й у зв’язку з діями замовника (надання 

неповної інформації про об’єкт консультування). 

Для звільнення від цивільно-правової відповідальності за неналежне 

надання консультаційних послуг через форс-мажорні обставини виконавець 

повинен самостійно довести відсутність своєї вини, обґрунтувавши, що його 

дії або бездіяльність не могли бути причиною настання негативних наслідків 

консультаційної послуги. 

Розділ 3 «Особливості відшкодування шкоди, завданої недоліками 

консультаційних послуг, наданих на підставі цивільно-правового 

договору та актів законодавства» складається з двох підрозділів. 

У підрозділі 3.1 «Особливості охоронного правовідношення з 

відшкодування шкоди за недоліки консультаційних послуг, наданих на 

підставі цивільного договору» визначено суб’єктний склад охоронного 

правовідношення, яке виникає внаслідок недоліків консультаційної послуги, 

особливості компенсації збитків, що підлягають відшкодуванню замовнику.   

Регулювання питань відшкодування шкоди, завданої недоліками 

консультаційних послуг, визначається також договором про надання 

консультаційних послуг. Норми цивільного законодавства про 

відшкодування шкоди є імперативними, однак сторони не позбавлені 

можливості визначити особливості відшкодування шкоди, завданої 

неналежним консультуванням, зокрема її розміру.  

Необхідність визначення обсягу невиконаного зобов’язання за 

договором про надання консультаційних послуг зумовлена тим, що залежно 

від виду порушення договірного зобов’язання буде залежати і розмір 

відшкодування завданої шкоди. Невиконання частини зобов’язання надання 

консультаційних послуг може полягати, наприклад, в дачі висновку лише 

стосовно одного питання, коли в договорі про надання консультаційних 

послуг визначено декілька. 

Особливістю зобов’язань, що виникають у зв’язку з наданням 

консультаційних послуг є те, що часто проблемним є встановлення 
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співвідношення договірної та деліктної відповідальності. Мається на увазі 

застосування норм, що регулюють відшкодування шкоди внаслідок недоліків 

консультаційних послуг при наявності укладеного договору між сторонами. 

Адже відповідно до п.2 ч.1 ст. 1209 ЦК України відшкодування шкоди не 

залежить від вини виготовлювача товару, що є нерухомим майном, 

виконавця робіт (послуг), а також від того, чи перебував потерпілий з ними у 

договірних відносинах. 

Норми про відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків послуг, 

мають на меті захист майнових та нематеріальних благ замовника. До 

правовідносин, які виникають із договору про надання консультаційних 

послуг з недоліками застосовуються правові засоби, яким притаманна 

імперативність. За таких обставин кінцева мета захисту порушеного права 

замовника зумовлює застосування правових засобів, характерних саме для 

недоговірних деліктних зобов’язань. Незалежно від попередніх 

правовідносин, пов’язаних з виконанням договору про надання 

консультаційних послуг, компенсація матеріальної та моральної шкоди може 

мати лише недоговірний (деліктний) характер і підпорядковуватися 

імперативним приписам Цивільного кодексу України і положенням 

спеціального законодавства. 

У підрозділі 3.2 «Цивільна відповідальність осіб, установ, органів 

державної влади та місцевого самоврядування за недоліки консультаційної 

послуги, обов’язок надання якої встановлений законодавством» міститься 

аналіз відносин з надання консультаційних послуг, яким притаманний як 

приватно-правовий, так і публічно-правовий характер. Оскільки діяльність з 

консультування здійснюється на професійній основі, то правосуб’єктність 

виконавця обмежується спеціальними нормами щодо виконавця надання 

консультаційних послуг. Спеціальний суб’єктний склад може 

встановлюватись законом або випливати з суті і характеру консультації. 

Надання окремих видів консультаційних послуг пов’язані із здійсненням 

публічних функцій органів держави. Вони можуть надаватись органами 

виконавчої влади або підвідомчими виконавчій владі бюджетними 

установами чи організаціями.  

Автором звертається увага, що в законодавстві, судовій практиці і 

науковій літературі йдеться про можливість визнання податкової 

консультації недійсною, проте дане твердження суперечить правовій природі 

консультаційної послуги. Недійсним може визнаватись лише правочин. 

Щодо правових наслідків надання консультацій органами державної влади, 

які суперечать законодавству, такі консультації підлягають скасуванню.  

Стосовно правових наслідків скасування консультації державного 

органу, слід доповнити положення законодавства нормою, що якщо 

недоліками індивідуальної консультації завдана шкода, така консультація 

підлягає скасуванню з зобов’язанням відшкодувати завдану майнову шкоду, 
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а у випадку якщо замовником консультації виступає фізична особа, то 

відшкодуванню підлягає також і моральна шкода. 

Якщо орган державної влади є учасником цивілістичних відносин та 

стороною в договорах приватного характеру, він втрачає статус суб'єкта 

владних повноважень. Відповідно за невиконання чи неналежне виконання 

договірних обов'язків він несе відповідальність нарівні з іншими учасниками 

цивільних відносин. 

 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та нове розв’язання 

наукової проблеми, яке виявилось у комплексному дослідженні 

особливостей відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків 

консультаційних послуг. Автором узагальнено основні висновки здійсненого 

дослідження. 

1. Термін «консультаційна послуга» перебуває в тісному взаємозв’язку з 

такими термінами як «інформаційна послуга» та «консалтинг». Однак 

враховуючи особливості та характерні ознаки цих понять, говорити про їх 

тотожність не можна. Для охоплення всіх сфер діяльності, в яких можливе 

консультування, доцільно вживати термін «консультаційна послуга». 

2. Підставами виникнення правовідносин з надання консультаційних 

послуг є цивільно-правовий договір або юридичний склад, елементами якого 

є положення законодавства та дії, з якими пов’язуються виникнення, зміна 

або припинення цивільних прав та обов’язків в коментованій сфері відносин. 

3. На специфіку настання цивільної відповідальності внаслідок 

недоліків консультаційних послуг впливають як загальні засади цивільної 

відповідальності, так і особливості, які притаманні здійсненню 

консультування. Для того, щоб визначити вид і розмір шкоди, яка підлягає 

відшкодуванню у разі неналежного консультування, необхідно визначитися з 

конкретним суб’єктивним правом, порушення якого привело до негативних 

наслідків. 

4. Формування критеріїв оцінки якості консультаційної послуги 

сприятиме визначенню видів та розміру відшкодування шкоди, завданої 

внаслідок недоліків консультаційної послуги. Якість консультаційної 

послуги може залежати від різноманітних чинників, таких як: порядок 

здійснення, повнота та достовірність вихідної інформації, одержаної від 

замовника, спосіб консультування та достовірність результату. 

5. Для ефективного надання консультаційних послуг алгоритм дій 

виконавця консультаційної послуги повинен виглядати наступним чином: 

з’ясування мети замовника в поставленому питанні; з’ясування інформації 

щодо предмета консультування та перевірка фактичних даних; аналіз 
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представлених замовником вихідним даних; обґрунтування пропозицій, які 

допоможуть у досягненні мети замовника. 

6. Якщо у зв’язку з неналежним виконанням обов’язків виконавцем 

консультаційної послуги завдано шкоду, вона підлягає відшкодуванню за 

наявності наступних умов: при здійсненні консультаційної діяльності, 

виконавцю відомо про особливості операції, яку має намір здійснити особа; 

інформація, надана виконавцем обов’язково була врахована при здійсненні 

цієї операції; існують підстави вважати, що виконавець знав чи міг 

передбачити, що його висновок будуть використовувати при здійсненні 

відповідної діяльності. 

7. Для виникнення зобов’язань відшкодування шкоди внаслідок 

недоліків консультаційних послуг форма вини виконавця не має значення, 

шкода має бути відшкодована у повному обсязі. Однак, якщо груба 

необережність замовника сприяла виникненню чи збільшенню шкоди, то 

розмір відшкодування може бути зменшений або у відшкодуванні шкоди 

може бути відмовлено.  

8. Форс-мажор – це підстава звільнення від цивільно-правової 

відповідальності за недоліки консультаційних послуг, пов’язана з настанням 

обставин, які виконавець не міг передбачити та відвернути. Для звільнення 

від цивільно-правової відповідальності за недоліки консультаційних послуг 

через форс-мажорні обставини виконавець повинен довести відсутність своєї 

вини, обґрунтувавши, що його дії або бездіяльність не могли бути причиною 

настання негативних наслідків консультаційної послуги. Тому обставини 

правового та економічного характеру, які є підставами внесення змін до 

законодавчого регулювання відносин після або в процесі надання 

консультаційної послуги є підтвердженням відсутності вини виконавця та 

відповідно його відповідальності за негативні наслідки, завдані недоліками 

консультації. 

9. Суб’єктами зобов’язань з відшкодування шкоди внаслідок недоліків 

консультаційних послуг є фізичні, юридичні особи, органи публічної влади, 

установи, якщо інше не встановлено нормами цивільного законодавства і не 

випливає із суті зобов’язання. Якщо консультаційні послуги надаються на 

підставі цивільного договору за плату, то виконавець відповідає за недоліки 

консультаційних послуг, внаслідок яких замовнику завдана шкода, якщо не 

доведе відсутність своєї вини.  

10. Відносини з надання консультаційних послуг у випадках, 

встановлених законодавством, виникають між зобов’язаним органом, 

установою та особою за наявності певного юридичного складу, елементом 

якого є звернення такої особи за консультацією або набуття нею 

відповідного правового статусу суб’єкта, який має право на отримання 

консультаційної послуги. Остання надається, як правило, на безоплатних 

засадах. Оскільки правова природа відносин в коментованих випадках має 

цивілістичну природу, то це не виключає майнової відповідальності  
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зазначених органів, установ за недоліки консультаційної послуги, наслідком 

яких є завдання майнової шкоди особі. 

11. Протиправна поведінка в обов’язковому порядку має передувати 

заподіянню шкоди або вони повинні співпадати в часі. Суб’єкт 

господарської діяльності своєю фінансовою звітністю повинен підтвердити, 

що він зазнав матеріальних втрат після реалізації висновків, рекомендацій, 

які було одержані в ході консультації виконавця. 

Для виявлення причинного зв’язку між шкодою та наданою 

консультаційною послугою необхідним є дотримання замовником вказівок, 

порад виконавця консультаційної послуги, а саме чи замовник слідував 

порадам виконавця, чи діяв за власною ініціативою. 

12. Розмір можливого відшкодування шкоди, завданої недоліками 

консультаційних послуг, може визначатися договором про надання 

консультаційних послуг в твердій сумі. Норми цивільного законодавства про 

відшкодування шкоди мають імперативний характер, однак сторони не 

позбавлені права визначити розмір та особливості відшкодування шкоди, в 

тому числі завданої недоліками консультаційних послуг. 

13. Шкода, завдана недоліками консультаційних послуг, наданих 

державними органами, органами місцевого самоврядування, установами, 

юридичними особами публічного права у випадках, визначених 

законодавством, підлягає відшкодуванню в повному обсязі, а якщо шкода 

завдана фізичній особі, відшкодуванню підлягає також моральна шкода. 

Запропоновано доповнення до Цивільного кодексу України главою 63-1 

«Консультаційні послуги» наступного змісту: 

Глава 63-1. Консультаційні послуги 

Стаття 907-1. Договір про надання консультаційних послуг. 

За договором про надання консультаційних послуг одна сторона 

(виконавець) зобов’язується надати другій стороні (замовнику) на підставі 

аналізу інформацію у вигляді рекомендацій, висновків в об’єктивованій для 

сприйняття формі, з питань, визначених замовником у вихідних даних щодо 

сфери, яка представляє для нього інтерес, за плату, якщо інше не 

встановлено договором чи законом.  

Стаття 907-2. Істотні умови договору про надання консультаційних 

послуг. 

1. Істотними умовами договору про надання консультаційних послуг є 

предмет договору про надання консультаційних послуг, ціна консультаційної 

послуги (в оплатних договорах), спосіб і порядок виконання, форма передачі 

результату консультації, строк договору. 

2. Консультаційна послуга – це діяльність, здійснювана фахівцем на 

оплатній чи безоплатній основі, в процесі якої замовнику надається 

інформація у вигляді порад, рекомендацій, висновків у доступній для 

об’єктивного сприйняття формі, з питань, визначених замовником, які є 

сферою його інтересу. 
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Стаття 907-3. Відповідальність виконавця за надання платних 

консультаційних послуг на підставі цивільного договору. 

1. Виконавець зобов’язаний відшкодувати шкоду, завдану замовнику 

недоліками консультаційної послуги, яка здійснювалась за плату у повному 

обсязі. 

2. Виконавець не несе відповідальності перед замовником, якщо 

недоліки консультаційних послуг були зумовлені обставинами форс-

мажорного характеру. 

Стаття 907-4. Відповідальність виконавця за надання безоплатних 

консультаційних послуг на підставі цивільного договору. 

1. Шкода, завдана недоліками консультаційних послуг, наданих на 

підставі цивільного договору безоплатно, відшкодуванню не підлягає. 

2. Підставою відшкодування шкоди, завданої недоліками безоплатних 

консультаційних послуг є встановлення навмисних дій виконавця, які 

призвели до завдання шкоди замовнику. 

Стаття 907-5. Правові наслідки надання консультаційних послуг з 

недоліками органами державної влади. 

1. Консультація, надана органами державної влади, яка суперечить 

законодавству, підлягає скасуванню з відшкодуванням витрат, понесених 

особою, яка звернулась за консультаційною послугою. 

2. Якщо індивідуальною консультацією завдано шкоду – держава 

зобов’язана відшкодувати завдану майнову, а у випадку, якщо замовником 

виступала фізична особа, відшкодуванню підлягає також моральна шкода. 

 

 

 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

1. Тур О.Т. Істотні умови договору про надання консультаційних 

послуг. Право і суспільство. 2015. 5-2. С.91-95. 

2. Тур О.Т. Класифікація консультаційних послуг в цивільному 

обороті України Часопис цивілістики. 2015. Випуск 19. С.41-45. 

3. Тур О.Т. Фактори, які визначають якість юридичних консультацій. 

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: 

Юриспруденція. 2016. № 21. С. 108-110. 

4. Тур О.Т. Особливості охоронного правовідношення, яке виникає 

внаслідок делікту у сфері надання консультаційних послуг органами 

державної фіскальної служби. Підприємництво, господарство і право. 2017. 

№8 (258). С. 56-60. 

5. Тур О.Т. Особенности гражданской ответственности в сфере 

предоставления консультационных услуг. Legea și viața. 2016. Martie. С.71-

75. 

6. Тур О.Т. Консультаційна послуга як юридична категорія. 



17 
 

 

Підприємництво, господарство і право. 2015. №7 (235).  С.15-18. 

7. Тур О.Т. Відшкодування збитків у разі неналежного виконання 

обов’язків за договором про надання юридичних послуг. Проблеми 

державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХXІ звітної 

науково-практичної конференції. Частина 1. (12–13 лютого 2015 року). 

Львів. С.226-227. 

8. Тур О.Т. Співвідношення понять «інформаційна» та «консультаційна» 

послуга. П’яті юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, 

присвячені пам’яті Є.В. Васьковського. (22 травня 2015 року). Одеса. С.238-

241. 

9. Тур О.Т. Форма договору про надання консультаційних послуг. 

«Національні та міжнародні стандарти сучасного державотворення: 

тенденції та перспективи розвитку»: міжнародна науково-практична 

конференція. (1 серпня 2015 року). Донецьк.  Східноукраїнська наукова 

юридична організація. С.43-46. 

10. Тур О.Т. Правові наслідки надання консультаційних послуг 

неналежної якості. Проблеми державотворення і захисту прав людини в 

Україні: матеріали ХXІІ звітної науково-практичної конференції. Частина 1. 

(04–05 лютого 2016 року). Львів. С.203-204. 

11. Тур О.Т. Цивільно-правова відповідальність виконавця за договором 

про надання консультаційних послуг. Актуальні питання та проблеми 

правового регулювання суспільних відносин: матеріали міжнародної науково-

практичної конференції. (4-5 березня 2016 року). Дніпропетровськ: ГО 

«Правовий світ». 2016. С.38-41. 

12. Тур О.Т. Цивільно-правове регулювання надання медичних 

консультацій. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: 

матеріали ХXІІІ звітної науково-практичної конференції. Частина 1. (07–08 

лютого 2017 року). Львів. С.207-209. 

 

 

АНОТАЦІЯ 

 

Тур О.Т. Відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків 

консультаційних послуг, за цивільним законодавством України. – На 

правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі 

спеціальності 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; 

міжнародне приватне право. – Інститут держави і права ім. В.М. Корецького 

НАН України, Київ, 2017. 

Дисертація присвячена дослідженню питань відшкодування шкоди, 

завданої внаслідок недоліків консультаційних послуг. Визначено 

консультаційну послугу як об’єкт правового регулювання, розмежовано 

консультаційні послуги з суміжними поняттями, запропоновано 
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класифікацію консультаційних послуг за різноманітними критеріями. 

Особливу увагу приділено з’ясуванню правових критеріїв оцінки якості 

консультаційної послуги, умов виникнення охоронного правовідношення у 

разі завдання шкоди недоліками консультаційних послуг. Здійснено 

характеристику відшкодування шкоди, завданої недоліками консультаційних 

послуг, наданих на підставі цивільно-правового договору та актів 

законодавства.  

У дисертаційній роботі обґрунтовані теоретичні положення та 

практичні рекомендації щодо визначення особливостей відшкодування 

шкоди, завданої недоліками консультаційних послуг, з метою розв’язання 

важливої проблеми, пов’язаної з відсутністю у законодавстві України 

правового регулювання відносин з надання консультаційних послуг.  

Ключові слова: консультаційна послуга, договір про надання 

консультаційних послуг, виконавець консультаційної послуги, замовник 

консультаційної послуги, підстави виникнення відносин з надання 

консультаційних послуг, недоліки консультаційних послуг, умови 

відшкодування шкоди, завданої недоліками консультаційних послуг. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Тур О.Т. Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков 

консультационных услуг, по гражданскому законодательству Украины. 

- На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук 

по специальности 12.00.03 - гражданское право и гражданский процесс; 

семейное право; международное частное право. - Институт государства и 

права им. В.М. Корецкого НАН Украины, Киев, 2017. 

Диссертация посвящена исследованию вопросов возмещения вреда, 

причиненного вследствие недостатков консультационных услуг. Определено 

консультационную услугу как объект правового регулирования, 

разграничены консультационные услуги со смежными понятиями, 

предложена классификация консультационных услуг по различным 

критериям. Особое внимание уделено выяснению правовых критериев 

оценки качества консультационной услуги, условий возникновения 

охранного правоотношения в случае причинения вреда недостатками 

консультационных услуг. Осуществлено характеристику возмещения вреда, 

причиненного недостатками консультационных услуг, предоставленных на 

основании гражданско-правового договора и актов законодательства. 

В диссертационной работе обоснованы теоретические положения и 

практические рекомендации по определению особенностей возмещения 

вреда, причиненного недостатками консультационных услуг, с целью 

решения важной проблемы, связанной с отсутствием в законодательстве 
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Украины правового регулирования отношений по оказанию 

консультационных услуг. 

Ключевые слова: консультационная услуга, договор о предоставлении 

консультационных услуг, исполнитель консультационной услуги, заказчик 

консультационной услуги, основания возникновения отношений по 

оказанию консультационных услуг, недостатки консультационных услуг, 

условия возмещения вреда, причиненного недостатками консультационных 

услуг. 

 

SUMMARY 

 

Tur O. T. Reimbursement of Damages Caused by Defects of Counselling 

Services According to Civil Legislation of Ukraine. – On the rights of the 

manuscript. 
Dissertation for getting a scientific degree of the Candidate of Legal Sciences 

in speciality 12.00.03 – Civil law and civil procedure; family law; international 
private law. – V. M. Koretskyi Institute of State and Law, Ukrainian National 
Academy of Sciences, Kyiv, 2017.  

Dissertation is devoted to the research of issues of reimbursement of damages 

caused with defects of counselling services. Counselling service is defined as an 

object of legal regulation; counselling services are distinguished from related 

concepts and are classified on various criteria. Particular attention is paid to 

finding out legal criteria of counselling service quality assessment, as well as to 

determination of conditions on which protective legal relations arise in case of 

causing damages with defects of counselling services. There is made the 

characteristic of reimbursement of damages caused with defects of counselling 

services provided on the ground of civil law contract and acts of legislation. 

The specifics of the emergence of civil liability as a result of defects of 

counselling services is influenced by general principles of civil liability, as well as 

by peculiarities inherent to counselling. In order to determine type and amount of 

damages which are to be reimbursed in case of undue counselling, it is necessary 

to determine a particular subjective right infringement of which caused negative 

consequences. There is substantiated the position that it is necessary to distinguish 

between civil liability for non-performance of contractual obligations and delictual 

liability for damages caused with defects of counselling services. Analysis of the 

judicial practice demonstrates that an obligation of reimbursement of damages 

arises regardless of conditions of contract on provision with counselling services, 

and by its nature it is an element of non-contractual protective obligations. There 

is spread practice of combination of the reimbursement of damages caused by 

improper performance of contract on provision with counselling services and the 

reimbursement of damages caused with defects of counselling service.   

To the relations of provision with counselling services there is inherent 

public law as well as private law character. Since activity of counselling is 
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provided on professional ground, legal personality is determined by special norms 

as for provider of counselling services. Special subject composition may be set by 

law or it may follow from nature and character of counselling. Provision of 

particular types of counselling services is connected with performance of public 

functions by the state bodies.  

There is defined that unlawful behavior of provider consists in provision with 

counselling services which include defects or invalid or insufficient information. 

In case if the provided information was used by a customer in proper way but it 

was insufficient to make an appropriate decision, then such a disinformation is a 

substantive defect of the counselling service, and it is the ground for 

reimbursement of damages according to current legislation. Non-achievement of 

the expected result does not necessarily evidence that the provided counselling 

service includes defects. Respectively, in such a case obligation of reimbursement 

of damages does not arise. 

In the dissertation there are suggested theoretical provisions and practical 

recommendations as for determination of peculiarities of reimbursement of 

damages caused with defects of counselling services in order to resolve an 

important problem, connected with absence of legal regulation of relations of 

provision of counselling services in the legislation of Ukraine.  

Key words: counselling service; contract for providing counselling services; 

provider of counselling service; customer of counselling service; grounds for 

arising of relations of provision with counselling services; defects of counselling 

services; conditions of reimbursement of damages caused with defects of 

counselling services.  
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