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в) передання спотвореної інформації, тобто такої, що не 
відповідає реальному стану щодо предмета договору.

Відповідальність сторін здійснюється у грошовому 
еквіваленті відповідно до завданих збитків (є повною)» 
[13, с. 186]. 

Уважаємо таку пропозицію цілком доречною та ґрун-
товною.

Висновки. Отже, договір про надання детективних 
послуг набув поширення в більшості країн світу, він укла-
дається і в Україні, хоча закон про приватну детективну 
діяльність не ухвалено. 

Аналіз практики реалізації договорів про надання 
детективних послуг у різних країнах свідчить про такі їхні 
позитивні аспекти: діяльність приватних детективів здійс-
нюється відповідно до законодавчих вимог своєї країни; 
вона спрямована на попередження правопорушень проти 
фізичних і юридичних осіб, захист їхніх особистих і біз-
нес-інтересів. 

Неоднаковість у часі становлення приватної детек-
тивної діяльності, різний соціально-політичний та еконо-
мічний розвиток країн світу зумовлює неоднозначність 
надання детективних послуг, статусу приватного детек-
тива, вимог щодо ліцензування такої діяльності. В Україні 
така практика ще не склалася. 

 Аналіз змісту досліджуваних договорів в Україні й 
інших країнах свідчить про їх фактично однакову струк-
туру: загальні засади, права й обов’язки приватних детек-
тивів, умови оплати детективних послуг, строки виконання 
замовлення, відповідальність сторін договору. 

Зазначимо таке: 1) досить широкий перелік оплачува-
них детективних послуг у закордонних країнах, що можемо 
пояснити можливістю приватного детектива використову-
вати більше способів та засобів для виконання доручень 
клієнта; 2) посилену відповідальність клієнта за недотри-
мання ним вимог щодо вчасного надання повної інформа-
ції та, як наслідок цього, зрив строків виконання договору; 
3) передбачення всіх можливих ситуацій для забезпечення 
виконання договору та недопущення відповідальності при-
ватних детективів.

Уважаємо, що успішній практиці надання детектив-
них послуг в Україні буде сприяти ухвалення відповідного 
закону та перейняття позитивного закордонного досвіду.
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