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АНОТАЦІЯ 

Гордієнко А.В. Господарсько-правове регулювання інвестування об’єктів 

нежитлового будівництва. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.04 – господарське право; господарське процесуальне право 

(081 – Право). – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 

2018. 

Дисертація є самостійною завершеною науковою працею, присвяченою 

комплексному дослідженню господарсько-правових аспектів інвестування об’єктів 

нежитлового будівництва.  

Визначено зміст правових понять будівництва, капітального будівництва та 

нежитлового будівництва. Вперше визначено систему характерних рис 

правовідносин інвестування об’єктів нежитлового будівництва, які відрізняють 

такі правовідносини від правовідносин інвестування об’єктів житлового 

будівництва: інвесторами у цих правовідносинах є переважно суб’єкти 

господарювання; коло способів інвестування законодавчо не обмежене, що 

дозволяє вибір найбільш економічно ефективного способу; об’єкти інвестування 

надзвичайно різноманітні за своїми функціями і суспільним значенням; об’єкти 

інвестування здебільшого будуються не за типовими проектами, натомість мають 

індивідуальні характеристики; значна частина об’єктів інвестування є складними, 

вимагає високоспеціалізованого технічного обслуговування й експлуатації після 

закінчення будівництва; замовниками часто виступають органи держави та 

місцевого самоврядування, що обумовлює необхідність узгодження публічних і 

приватних інтересів; критерієм прийняття рішення про інвестування в проект 

будівництва є ефективність його здійснення (англ. value for money). 

У дисертації вперше запропоновано комплексне визначення поняття 

правовідносин інвестування об’єктів житлового будівництва та детально 

проаналізовано структурні елементи цих правовідносин: об’єкт, суб’єкти та зміст. 

З’ясовано відмінність між поняттями «об’єкт будівництва», «об’єкт нерухомості» 

та «об’єкт інвестування» згідно з законодавством України. Проаналізовано функції 
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основних учасників відповідних правовідносин та їхні права і обов’язки. 

Окреслено коло правових способів інвестування об’єктів житлового будівництва 

та класифіковано інвестиційні договори в будівництві. 

Досліджено правові аспекти договору підряду на капітальне будівництво з 

точки зору його інвестиційного характеру: сторони договору як суб’єкти 

інвестиційних відносин, предмет інвестиції, об’єкт інвестування, організація 

договірних зв’язків щодо реалізації інвестицій. Продемонстровано, що 

законодавство України і договірна практика в будівництві не розрізняють різні 

відомі за кордоном способи реалізації інвестиційного проекту (наприклад, тільки 

будівництво, проектування й будівництво, управлінський договір тощо), а також 

різні види договірної ціни (єдина ціна, витрати плюс, нефіксована ціна). Відтак, 

учасники будівельних відносин дуже обмежені в можливостях ефективного 

структурування їхніх зв’язків. Так само, міжнародні стандартні договірні форми, 

широко поширені в світовій будівельній практиці (як-от стандартні договори 

ФІДІК), залишаються практично невідомими в Україні. Відповідно, вперше 

запропоновано прийняття: національного Керівництва з укладання та виконання 

будівельних договорів різних типів з метою забезпечення замовників (у тому числі 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування) детальними 

інструкціями щодо визначення найбільш ефективної системи організації 

конкретних інвестиційних проектів будівництва; національної системи 

стандартних форм будівельних договорів як примірних договорів, а також 

забезпечення здійснення перекладів і коментарів міжнародних стандартних 

договірних форм; типових цінових умов у будівельних договорах.    

Вперше досліджено особливості захисту прав інвесторів – суб’єктів 

господарювання за інвестиційними договорами про будівництво передусім у сфері 

нежитлового будівництва. У разі, коли такі договори укладаються на основі 

стандартних умов, існує необхідність у спеціальних законодавчих засобах захисту 

інвестора як слабшої сторони. Запропоновано доповнити статтю 179 ГК новою 

частиною щодо несправедливих умов договорів, які не були погоджені в 

індивідуальному порядку з урахуванням відповідних положень Принципів 
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міжнародних комерційних договорів УНІДРУА та Європейських принципів 

договірного права.  Досліджено також правову природу договорів про спільну 

діяльність у сфері нежитлового будівництва. 

У дисертації також розглянуто правові питання здійснення державних 

інвестиційних проектів та проектів державно-приватного партнерства щодо 

будівництва об’єктів публічної інфраструктури.  

Вперше обґрунтовано  необхідність запровадження та визначено структуру 

системи управління публічними інвестиціями як концептуально цілісної системи 

нормативно-правового регулювання, що охоплює усі етапи циклу таких інвестицій: 

1) ідентифікація потреб та визначення пріоритетів державних інвестицій; 

2) попередній відбір проекту; 3) формалізована оцінка проекту; 4) остаточний 

відбір і бюджетування проекту; 5) вибір виконавців за проектом (публічна 

закупівля); 6) реалізація проекту; 7) огляд результатів та ex post оцінка проекту. В 

рамках такої системи має бути забезпечено системну інтеграцію законодавства про 

державні інвестиційні проекти та про державно-приватне партнерство, з  

виявленням потенційних проектів ДПП на етапі попереднього відбору і подальшою 

оцінкою ефективності їх здійснення з урахуванням особливостей, передбачених 

саме для проектів ДПП.  

Для забезпечення відповідності законодавства України про державні 

інвестиційні проекти та державно-приватне партнерство кращій світовій практиці 

визнано необхідним: удосконалення нормативно-правової бази планування 

державних інвестицій в напрямку більш обґрунтованого, чіткого і деталізованого 

визначення пріоритетів таких інвестицій; нормативну розробку та впровадження 

конкретних критеріїв прийнятності пропозицій щодо здійснення державних 

інвестиційних проектів, які виходять від приватних суб’єктів господарювання 

(незапитувані пропозиції); прийняття національного Керівництва з вигодо-

витратного аналізу інвестиційних проектів; усунення дублюючих процедур 

економічної оцінки проекту та його обов’язкової державної експертизи та 

запровадження єдиної процедури вигодо-витратного аналізу проекту, що 

передбачає, зокрема, і вибір найкращого способу реалізації проекту; забезпечення 
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системного зв’язку між законодавством про державні інвестиційні проекти та 

законодавством про публічні закупівлі; нормативне врегулювання процедур огляду 

результатів державних інвестиційних проектів та їх ex post оцінки. 

У сфері державно-приватного партнерства додатково визнано необхідним: 

запровадження додаткового елементу аналізу ефективності здійснення – 

порівняння з компаратором державного сектору; запровадження процедури 

конкурентного діалогу, передбаченої законодавством ЄС, для вибору приватного 

партнера; розробка стандартизованих договорів ДПП для різних видів 

інфраструктурних проектів як примірних договорів. 

Ключові слова: будівництво, капітальне будівництво, нежитлове 

будівництво, інвестиції, капітальні вкладення, інвестор, замовник, підрядник, 

інвестиційний договір, договір підряду на капітальне будівництво, договір пайової 

участі в будівництві, спільна діяльність в будівництві, державний інвестиційний 

проект, державно-приватне партнерство. 
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ABSTRACT 

Gordiienko A.V. Economic law regulation of investment in non-residential 

construction objects. – Qualification academic work on the right of manuscript. 

The thesis for the degree of candidate of legal sciences, specialty 12.00.04 – 

Economic Law; Economic Procedural Law (081 – Law). – Taras Shevchenko National 

University of Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2018. 

The thesis is an independent completed academic work, dedicated to complex 

research of the economic law aspects of investment in non-residential construction. 

We clarify the essence of construction, capital construction and non-residential 

construction as legal concepts. We find that legal relations in respect to investment in 

non-residential construction possess a number of characteristic features distinguishing 

them from respective relations in residential construction: investors in these legal 

relations are, as a rule, business entities; the scope of investment legal forms is not 
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restricted by law, which allows choosing the most cost-effective option; investment 

objects are extremely diverse in terms of their functions and social significance; 

investment objects are mostly unique in their characteristics; a significant part of 

investment objects is complex, requiring highly specialized maintenance and operation 

in the post-construction period; public authorities and local governments often act as 

employers, that raising additional issues of accountability, competition, and public 

interest protection; value-for-money is an essential concept, representing the best 

available outcome for money spent, taking into account the considerations of the entire 

life cycle of the project. 

The thesis proposes the comprehensive definition of abovementioned legal 

relations and analyses in detail the structural elements thereof, namely: their objects, 

participants and contents. We explain the difference between the concepts “construction 

object”, “real property” and “investment object” in view of Ukrainian legislation. We also 

study the roles of key participants to the relations and their rights and obligations. We 

then circumscribe the legal modes of investment in non-residential construction and 

classify the contracts used to conduct such investment.  

We then examine legal aspects of the contract for capital construction in terms of 

its investment nature: the parties to the contract as participants of investment relations, 

the subject matter of investment, the object of investment, the features of the contractual 

relations organization. We show that Ukrainian legislation and construction contract 

practice do not differentiate between various construction delivery models (i.e. construct 

only, design & construct, managing contractor etc.), as well as between different types of 

contract price (i.e. lump sum, cost plus and re-measurement). So, the participants of the 

industry are very limited in options of effectively structuring their relationship. Also, 

international standard contract forms, proliferating in the construction industry 

worldwide (i.e. FIDIC forms), remain virtually unknown in Ukraine. We consequently 

propose to adopt: national Building and Construction Procurement Guidelines to provide 

project owners (governmental and municipal bodies in the first place) with instructions 

to be followed in developing effective procurement strategies for specific projects; 

national system of standard construction contract forms as template contracts, along with 
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providing for translations and commentary on international standard contractual forms; 

typical price conditions for constructions capital contracts.  

We examine the features of protecting the rights of entrepreneurial investors under 

investment contracts for construction primarily in the field of non-residential 

construction. In case such contracts are concluded on standard terms, there is a need for 

special legal means to protect the rights of the investor being the weaker party to the 

contract. We then propose to supplement Article 197 of the Commercial Code of Ukraine 

with the new paragraph on unfair contractual terms that weren’t individually agreed 

taking into account the relevant provisions of the UNIDROIT Principles of International 

Commercial Contracts and European Principles of Contract Law. The legal nature of the 

joint venture agreements regarding the investment in non-residential construction is 

determined in its turn.  

The thesis also deals with state investment projects and public-private partnerships 

in infrastructure. We argue that the spending of public funds should be subject to 

comprehensive public investment management system, covering all the stages of the 

investment project lifecycle: identification of needs and prioritizing investment; 

preliminary screening; formal project appraisal; final project selection and budgeting; 

public procurement of the project; project implementation; completion review and ex post 

evaluation. Within the system an integration of the legislation on state investment projects 

and public-private partnerships should be ensured, identifying potential PPP projects at 

the preliminary screening stage, and further assessing the effectiveness of their 

implementation taking into account the specifics of PPP projects. 

We reveal the shortcomings of Ukrainian legislation of Ukraine concerning each 

of the stages and introduce proposals aimed at its improvement in the light of the best 

world practice, namely: optimization of public investment planning oriented at more 

substantiated, clear and detailed prioritizing of public investments; implementation of 

specific eligibility criteria for proposals on state investment projects coming from private 

business entities (unsolicited proposals); adoption of national Guidelines on cost-benefit 

analysis of state investment projects; elimination of duplicate procedures for the 

economic appraisal of the project and its mandatory state expertise and consequent 
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introduction of a single procedure for cost-benefit analysis of the project, which foresees, 

in particular, the choice of the best method of project implementation; ensuring a systemic 

link between the law on state investment projects and the law on public procurement; 

implementation of procedures for reviewing the results of state investment projects and 

their ex post evaluation. 

In the field of public-private partnership, we additionally propose: introduction of 

an additional element in the value for money analysis of the PPP projects – comparison 

with the public sector comparator; introduction of a competitive dialogue procedure 

stipulated by EU legislation to select a private partner; designation of standardized PPP 

contracts for various types of infrastructure projects. 

Key words: construction, capital construction, non-residential construction, 

investment, capital investment, investor, customer, contractor, investment contract, 

contract for capital construction, contract for equity participation in construction, joint 

activity in construction, state investment project, public-private partnership. 
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ВСТУП 

Актуальність теми дослідження. Одним з найбільш економічно і соціально 

значущих видів інвестицій є інвестиції в об’єкти будівництва. Поряд з потребою 

фізичних осіб в житлі принципово важливою є потреба в продукції промислового, 

сільськогосподарського, дорожнього, нафтогазового, офісного тощо будівництва. 

Належний стан об’єктів економічної, соціальної та урядової інфраструктури є 

надважливим чинником економічного зростання, створення робочих місць, 

забезпечення добробуту населення та екологічної стійкості.  

Перехід України на інвестиційно-інноваційний етап розвитку, вступ до СОТ, 

набуття асоційованого членства у Європейському Союзі вимагає підвищення 

конкурентоспроможності вітчизняної економіки. Це, у свою чергу, передбачає 

створення (будівництво) нових і реновацію існуючих виробничих потужностей, 

розвиток транспортних та енергетичних коридорів, зведення будівель соціального 

і культурного призначення тощо. Тимчасом, сьогодні відповідні об’єкти з огляду 

на їх стан у цілому не задовольняють навіть базових потреб економіки та 

населення.  

У ситуації, що склалася, необхідним є залучення значних інвестицій в 

будівельну сферу, що неможливо без чіткого розуміння сутності інвестиційних 

правовідносин у будівництві, встановлення кола суб’єктів, для інвестиційної 

діяльності яких необхідно створити максимально сприятливі умови. Слід мати на 

увазі, що власне будівництво є лише однією зі стадій  інвестиційного процесу, а 

правове регулювання інвестування в будівництві принципово відрізняється від 

правового регулювання будівництва як виробничої господарської діяльності. 

Ключовими його аспектами є правове становище капіталовласника-інвестора, 

визначеність і захищеність його прав в умовах унікальності кожного будівельного 

проекту, складності й значної тривалості договірних зв’язків, непередбачуваності 

обумовлених різними видами ризиків наслідків.  

Коло правових способів інвестування об’єктів нежитлового будівництва 

законодавчо не обмежене, що дозволяє вибір найбільш економічно ефективного 

способу. Водночас, увага законодавця до регламентації договірних форм такого 
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інвестування є недостатньою. У свою чергу, нормативно-правова база, що регулює 

здійснення такого інвестування за рахунок бюджетних коштів та на умовах 

державно-приватного партнерства, не відповідає достатнім чином кращій світовій 

практиці.  

Окремі правові аспекти інвестицій у будівництво розглядалися в роботах 

О.М. Антипової, О.М. Вінник, О.В. Гарагонича, Г.М. Гриценка, М.С. Біленко, 

В.Г. Олюхи, О.О. Квасніцької, Н.С. Кузнєцової, І.М. Кучеренко, Р.А. Майданика, 

В.В. Поєдинок, Л.І. Радченко, К.О. Рябової, О.Е. Сімсон, А.В. Смітюха, 

О.В. Стукаленко, Г.М. Шовкопляс та інших авторів. Втім, на відміну від 

інвестування об’єктів житлового будівництва, правові питання інвестування 

об’єктів нежитлового будівництва дотепер не виступали предметом комплексного 

господарсько-правового дослідження, що визначає актуальність і своєчасність 

теми дисертації.  

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

дослідження виконано відповідно до плану науково-дослідних робіт кафедри 

господарського права юридичного факультету Київського національного  

університету імені Тараса Шевченка в рамках державних бюджетних науково-

дослідних тем: «Доктрина права у правовій системі України: теоретичні і практичні 

аспекти» (номер теми 11 БФ042-01; номер державної реєстрації 0111U008337) та 

«Теорія та практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС» (номер 

теми 16 БФ042-01; номер державної реєстрації 0116U002637).  

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є обґрунтування нових 

теоретичних положень щодо інвестування об’єктів нежитлового будівництва і 

розробка конкретних рекомендацій з удосконалення господарсько-правового 

регулювання відносин щодо такого інвестування. 

Відповідно до зазначеної мети було вирішено такі завдання: 

з’ясувати сутність будівництва, капітального будівництва, нежитлового 

будівництва як правових понять; 

визначити поняття та структуру правовідносин інвестування об’єктів 

нежитлового будівництва; 
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встановити коло правових способів інвестування об’єктів нежитлового 

будівництва; 

дослідити договір підряду на капітальне будівництво як інвестиційний 

договір; 

встановити правові особливості інвестиційних договорів між інвестором і 

замовником; 

визначити правові особливості договорів спільної діяльності щодо 

інвестування об’єктів нежитлового будівництва; 

дослідити правові питання інвестування об’єктів нежитлового будівництва в 

рамках реалізації державних інвестиційних проектів; 

дослідити правові питання інвестування об’єктів нежитлового будівництва 

на умовах державно-приватного партнерства. 

Об’єктом дослідження є господарсько-правові відносини, що складаються 

між замовниками, інвесторами, підрядниками, іншими суб’єктами інвестиційної 

діяльності та суб’єктами організаційно-господарських повноважень з приводу 

вкладення інвестицій з метою створення або придбання об’єктів  нежитлового 

будівництва. 

Предметом дослідження є правові способи інвестування об’єктів 

нежитлового будівництва, правове становище учасників відносин інвестування 

об’єктів нежитлового будівництва. 

Методологічна основа дослідження відповідно до його мети, завдань, 

об’єкта та предмета складається з комплексу загальнонаукових та спеціальних 

методів наукового пізнання. Так, метод аналізу та діалектичний метод було 

використано у підрозділі 1.1 роботи з метою розкриття сутності будівництва, 

капітального будівництва, нежитлового будівництва як правових понять. 

Системно-структурний метод застосовано в підрозділі 1.2 для визначення 

структури правовідносин інвестування об’єктів нежитлового будівництва та у 

підрозділі 1.3 – для здійснення класифікації інвестиційних договорів в будівництві.  

Формально-юридичний метод та методи аналізу й синтезу використано для 

встановлення правових особливостей договору підряду на капітальне будівництво 
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(підрозділ 2.1), інвестиційних договорів між інвестором і замовником (підрозділ 

2.2) та договорів спільної діяльності щодо інвестування об’єктів нежитлового 

будівництва (підрозділ 2.3). 

У підрозділах 2.1, 3.1 та 3.2 застосовано порівняльно-правовий метод для 

дослідження зарубіжного досвіду організації договірних зв’язків в будівництві, 

інвестування в рамках державних інвестиційних проектів та на умовах державно-

приватного партнерства, та метод теоретико-правового прогнозування – для 

встановлення обсягу необхідних змін до національного законодавства. 

Науково-теоретичну основу дослідження складають роботи 

О.М. Антипової, І.І. Банасевич, О.А. Беляневич, М.С. Біленко, М.І. Брагінського, 

О.М. Вінник, В.В. Вітрянського, М.К. Галянтича, О.В. Гарагонича, А.Б. Гриняка, 

Г.М. Гриценка, М.А. Гуренко, Н.В. Дроздової, О.О. Квасніцької, Н.С. Кузнєцової, 

І.В. Курафєєвої, В.А. Січевлюка, І.М. Кучеренко, Р.А. Майданика, І.М. Миронець, 

В.Г. Олюхи, В.В. Поєдинок, Л.І. Радченко, В.В. Рєзнікової, К.О. Рябової, С.М. 

Саврука, О.Д. Сиротюка, О.Е. Сімсон, А.В. Смітюха, О.В. Стукаленко, О.В. 

Шаповалової та інших вітчизняних та зарубіжних вчених. 

Емпіричною основою дослідження є законодавство України з питань 

інвестиційної діяльності та будівництва, законодавство ЄС, міжнародно-правові 

акти та аналітичні документи міжнародних організацій, зарубіжні Керівництва з 

укладання та виконання будівельних договорів, оцінки ефективності інвестиційних 

проектів тощо, матеріали судової практики.  

Наукова новизна одержаних результатів. Дисертація є першим у 

вітчизняній правовій науці комплексним дослідженням господарсько-правових 

аспектів інвестування об’єктів нежитлового будівництва в Україні, на основі якого 

обґрунтовано власні теоретико-правові положення та розроблено пропозиції щодо 

вдосконалення законодавства України в сфері інвестування об’єктів нежитлового 

будівництва.  

Вперше: 

визначено поняття правовідносин інвестування об’єктів нежитлового 

будівництва: це господарські правовідносини, що складаються між замовниками, 
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інвесторами, підрядниками, іншими суб’єктами інвестиційної діяльності та 

суб’єктами організаційно-господарських повноважень, змістом яких є суб’єктивні 

права та юридичні обов’язки майнового та організаційного характеру щодо 

вкладення інвестицій з метою створення або придбання об’єкта інвестування 

(нежитлової будівлі, нежитлового приміщення, інженерної споруди)  та реєстрації 

прав на нього, крім випадків, коли така реєстрація не здійснюється згідно з 

законом;  

визначено систему характерних рис правовідносин інвестування об’єктів 

нежитлового будівництва: інвесторами у цих правовідносинах є переважно 

суб’єкти господарювання; коло способів інвестування законодавчо не обмежене, 

що дозволяє вибір найбільш економічно ефективного способу; об’єкти 

інвестування надзвичайно різноманітні за своїми функціями і суспільним 

значенням; об’єкти інвестування здебільшого будуються не за типовими 

проектами, натомість мають індивідуальні характеристики; значна частина 

об’єктів інвестування є складними, вимагає високоспеціалізованого технічного 

обслуговування й експлуатації після закінчення будівництва; замовниками часто 

виступають органи держави та місцевого самоврядування, що обумовлює 

необхідність узгодження публічних і приватних інтересів; критерієм прийняття 

рішення про інвестування в проект будівництва є ефективність його здійснення 

(англ. value for money);  

запропоновано поділ інвестиційних договорів на будівництво між 

замовником та інвестором на дві групи за способом оферти та визначення змісту з 

відповідною диференціацією правових засобів захисту прав інвесторів за такими 

договорами: (а) ті, що укладаються на основі вільного волевиявлення сторін: 

спеціальні законодавчі засоби захисту прав інвесторів не є необхідними, а захист 

прав потерпілої сторони здійснюється на основі загальних принципів договірних 

відносин – добросовісності та чесної торгівлі; (б) ті, що укладаються на основі 

стандартних умов (договори пайової участі в будівництві): необхідні спеціальні 

законодавчі засоби захисту слабшої сторони; 
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обґрунтовано необхідність запровадження системи управління публічними 

інвестиціями, як концептуально цілісної системи нормативно-правового 

регулювання, що охоплює усі етапи циклу таких інвестицій: 1) ідентифікація 

потреб та визначення пріоритетів державних інвестицій; 2) попередній відбір 

проекту; 3) формалізована оцінка проекту; 4) остаточний відбір і бюджетування 

проекту; 5) вибір виконавців за проектом (публічна закупівля); 6) реалізація 

проекту; 7) огляд результатів та ex post оцінка проекту; 

обґрунтовано доцільність системної інтеграції законодавства про державні 

інвестиційні проекти та про державно-приватне партнерство, з  виявленням 

потенційних проектів ДПП на етапі попереднього відбору і подальшою оцінкою 

ефективності їх здійснення з урахуванням особливостей, передбачених саме для 

проектів ДПП (зокрема, порівняння з компаратором державного сектору як 

найкращим реалістичним альтернативним проектом у державному секторі, який 

забезпечить надання таких самих послуг); 

удосконалено: 

визначення системи інвестиційних договорів в будівництві (в широкому 

розумінні) шляхом проведення класифікації таких договорів: 1) за правовим 

результатом, якого бажають досягти сторони: договори, спрямовані на 

виконання будівельних робіт, та договори, спрямовані на залучення та 

консолідацію фінансових ресурсів інвестора/-ів в сфері нежитлового будівництва; 

2) за об’єктом інвестування: договори, що передбачають спорудження нового 

об’єкта нежитлового будівництва, та договори, що передбачають інвестування в 

існуючий об’єкт нежитлового будівництва; 3) за правовим режимом реалізації: 

договори в рамках загального правового режиму господарювання та договори в 

рамках спеціальних правових режимів господарювання (державно-приватне 

партнерство); 4) за правовим титулом інвестицій: договори, що передбачають 

інвестування власних коштів замовника та договори, що передбачають 

інвестування коштів, залучених від інших осіб; 
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напрями запозичення практики розвинених країн щодо організації 

договірних зв’язків в будівництві шляхом обґрунтування необхідності розробки та 

нормативного затвердження: 

(а) національного Керівництва з укладання та виконання будівельних 

договорів різних типів з метою забезпечення замовників (у тому числі органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування) детальними інструкціями 

щодо визначення найбільш ефективної системи організації конкретних 

інвестиційних проектів будівництва. 

(б) національної системи стандартних форм будівельних договорів як 

примірних договорів, а також забезпечення здійснення перекладів і коментарів 

міжнародних стандартних договірних форм; 

(в) типових цінових умов у будівельних договорах; 

дістало подальшого розвитку:  

розмежування понять «капітальні інвестиції», «капітальні вкладення», 

«інвестиції в об’єкти будівництва», «інвестиції в об’єкти нежитлового 

будівництва» шляхом встановлення їхнього ієрархічного співвідношення:  

капітальні (реальні) інвестиції – інвестиції в основні засоби та нематеріальні 

активи; капітальні вкладення – інвестиції в основні засоби; інвестиції в об’єкти 

будівництва – інвестиції в будівлі та споруди; інвестиції в об’єкти нежитлового 

будівництва – інвестиції в нежитлові будівлі, нежитлові приміщення та інженерні 

споруди;   

розмежування понять «об’єкт будівництва», «об’єкт нерухомості» та «об’єкт 

інвестування в будівництво» шляхом встановлення їх конкретного обсягу: 

об’єктами нежитлового будівництва є нежитлові будівлі та інженерні споруди; 

об’єктами нерухомості є нежитлові будівлі та приміщення, але не інженерні 

споруди; об’єктами інвестування в нежитловому будівництві є: нежитлові будівлі, 

нежитлові приміщення, інженерні споруди; 

розмежування договору про спільну діяльність в будівництві та договору про 

пайову участь в будівництві шляхом систематизації і протиставлення їх ознак: 
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(а) ознаки договору про спільну діяльність в будівництві: різновид договору 

простого товариства як організаційно-господарського договору; сторони – 

учасники спільної діяльності; сторони мають спільну мету; здійснюється 

об’єднання вкладів сторін; утворюється спільна часткова власність; здійснюється 

координація спільних дій учасників та ведення їх спільних справ; оплатність у 

класичному вигляді відсутня; договір укладається на основі вільного 

волевиявлення сторін; 

(б) ознаки договору про пайову участь в будівництві: різновид 

інвестиційного договору в будівництві як майново-господарського договору; 

сторони – замовник та інвестор; сторони мають протилежні інтереси; інвестор 

надає кошти замовнику; право власності на об’єкт інвестування набуває інвестор; 

сторони отримують зустрічне відшкодування; договір укладається на основі 

стандартних умов. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що 

сформульовані у дослідженні теоретичні положення щодо інвестування об’єктів 

нежитлового будівництва, а також практичні пропозиції щодо внесення змін у 

законодавство України можуть бути використані: 1) у законотворчій діяльності для 

вдосконалення норм національного законодавства; 2) при підготовці монографій, 

наукових публікацій, підручників, навчальних посібників; 3) при викладанні 

навчальних дисциплін «Актуальні проблеми господарського права» та 

«Інвестиційне право»; 4) у правозастосовній практиці. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною, завершеною 

науковою роботою, в якій комплексно досліджено господарсько-правові аспекти 

інвестування об’єктів нежитлового будівництва в Україні. Сформульовані 

теоретичні положення, висновки та пропозиції одержані автором особисто в 

результаті вивчення та аналізу вітчизняних і зарубіжних нормативних джерел, 

міжнародно-правових актів, монографічної та періодичної літератури, матеріалів 

судової практики. 

Апробація результатів дисертації. Дисертацію виконано та обговорено на 

кафедрі господарського права Київського національного університету імені Тараса 
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Шевченка. Основні результати дослідження доповідалися на міжнародних 

науково-практичних конференціях: «Правова система України: сучасні тенденції 

та фактори розвитку» (Запоріжжя, 2018), «Верховенство права у процесі 

державотворення та захисту прав людини в Україні» (Одеса, 2018), «Правова 

реальність у трансформаційних умовах розвитку сучасної держави» (Київ, 2018). 

Публікації. Основні висновки і теоретичні положення дослідження знайшли 

відображення у 8 публікаціях (5 наукових статтях, опублікованих у фахових 

виданнях, та 3 тезах виступів на науково-практичних конференціях). 

Структура та обсяг дисертації. Структура дисертації обумовлена 

предметом, метою та завданнями дослідження. Дисертація складається із анотації, 

вступу, трьох розділів, які охоплюють вісім підрозділів, висновків, списку 

використаних джерел. Загальний обсяг дисертації становить 210 сторінок, з них 

список використаних джерел із 224 найменувань займає 21 сторінку. 

  



 

 

21 

РОЗДІЛ І 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОВІДНОСИН ІНВЕСТУВАННЯ 

ОБ’ЄКТІВ НЕЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА 

 

1.1. Будівництво, капітальне будівництво, нежитлове будівництво як 

правові поняття 

Будівництво належить до найбільш масштабних і значущих сфер суспільного 

виробництва. Разом з діяльністю у пов’язаних секторах (виробництво будівельних 

матеріалів, дизайн, обслуговування збудованих об’єктів тощо) будівництво 

становить один з головних видів господарської діяльності в будь-якій країні, на 

який припадає близько 15% національного ВВП. Воно також справляє суттєвий 

вплив на стандарти життя і на здатність суспільства виробляти інші товари й 

послуги, або ефективно провадити торгівлю. Як традиційний сектор економіки, 

будівництво значною мірою визначається місцевими традиціями й культурою, та 

географічними чинниками на зразок доступності матеріалів і клімату. Будівництво 

задовольняє потреби в житлі, виробничих і невиробничих приміщеннях та 

інфраструктурі, необхідній для забезпечення життєдіяльності сучасного 

суспільства. 

Разом з тим, за різними показниками, як-от: загальна продуктивність праці, 

задоволеність споживачів, інтенсивність наукових досліджень і розробок, 

кваліфікація працівників, будівництво істотно відстає від більшості інших секторів 

економіки навіть в розвинених країнах [1, c.18-20].  

Відтак завданням держави є розробка і запровадження системи економічних, 

організаційних та правових заходів, які забезпечували б не тільки сталий розвиток 

будівельної галузі, а й її якісне реформування на інноваційних засадах. Провідна 

роль у виконанні такого завдання належить господарському праву як комплексній 

галузі, спрямованої на гармонізацію приватних інтересів учасників будівельних 

відносин щодо отримання бажаної норми прибутку та публічних інтересів щодо 

отримання необхідних закінчених будівництвом об’єктів та оптимальної їх 

експлуатації. Наявність публічного інтересу особливо яскраво виявляє себе саме у 
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сфері нежитлового будівництва (на противагу житловому будівництву, де 

пріоритетним є задоволення індивідуальних потреб фізичних осіб у житлі).     

Визначення поняття нежитлового будівництва та встановлення 

співвідношення його із будівництвом загалом стало особливо актуальним з 

моменту прийняттям Закону України від 15.12.2005 р. «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України» [2]. Згідно з цим Законом  статтю 4 Закону 

України від 19.09.1991 р. «Про інвестиційну діяльність» [3] було доповнено новою 

частиною такого змісту: «Об’єктами інвестиційної діяльності не можуть бути 

об’єкти житлового будівництва, фінансування спорудження яких здійснюється з 

використанням недержавних коштів, залучених від фізичних та юридичних осіб, у 

тому числі в управління. Інвестування та фінансування будівництва таких об’єктів 

може здійснюватися виключно через фонди фінансування будівництва, фонди 

операцій з нерухомістю, інститути спільного інвестування, недержавні пенсійні 

фонди, які створені та діють відповідно до законодавства, а також через випуск 

безпроцентних (цільових) облігацій, за якими базовим товаром виступає одиниця 

такої нерухомості». 

Використавши в зазначеній нормі поняття «об’єкти житлового будівництва» 

і встановивши суттєві обмеження правових способів інвестування в такі об’єкти, 

законодавець поклав початок новій легальній класифікації будівництва на житлове 

та нежитлове. Попри те, що саме поняття «нежитлове будівництво» є антонімом 

«житлового будівництва», у законодавстві термін «нежитлове будівництво» не 

вживається; не визначені й критерії розмежування житлового й іншого (тобто, 

нежитлового) будівництва.  

Слід підкреслити, що поняття нежитлового будівництва широко 

використовується в господарській діяльності, однак кожен суб’єкт, який вживає 

цей термін, вкладає в нього власний зміст. Терміном «нежитлове будівництво» 

широко оперує й юридична література та судова практика. Тож визначення поняття 

нежитлового будівництва є нагальною проблемою, що має як теоретичний, так і 

суто прикладний аспекти.  
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Вихідним пунктом для вирішення зазначеної проблеми є з’ясування змісту 

загального поняття будівництва. Складність розуміння категорії «будівництво» 

пов’язана з її багатозначністю. Під будівництвом розуміють галузь матеріального 

виробництва, сферу економіки, зведення і реконструкцію будівель і споруд різного 

призначення, власне будівлі і споруди тощо. Так, наприклад, Академічний словник 

української мови визначає «будівництво» як: 1) те саме, що будування; 2)  місце, де 

здійснюється будування, а також споруджувану будівлю; установу або організацію, 

яка будує, споруджує що-небудь; 3) створення певних суспільних відносин, 

суспільного ладу, нових форм управління державою, організації праці і т. ін.; 

4) науку про спорудження будов і їх художнє оформлення; архітектуру. При цьому 

«будування» може означати дію за значенням «будувати» або готову будівлю, 

споруду [4, c.248-249].  

В англійській мові термін «будівництво» («сonstruction») позначає  загальне 

поняття, що означає мистецтво і науку створення об’єктів, систем або організацій, 

і походить від латинського «constructionem»  (від com - «разом» і struere 

«накопичувати»). «Будівництво» може вживатися як дієслово: акт будування, та як 

іменник: як була побудована будівля, характер її структури [5].  

Широкий спектр сфер застосування та багатозначність слова «будівництво» 

позначилися і на правових поглядах на категорію будівництва. Крім відсутності 

єдності в поглядах на нежитлове будівництво, проблем додає синонімічне 

використання у чинному законодавстві та спеціальній літературі термінів 

«будівництво», «капітальне будівництво», «будівельна діяльність» [6, ст. 103]. 

Не маючи на меті дослідження усіх аспектів поняття «будівництво», 

зупинимось на основних підходах до його розуміння.  

У законах, підзаконних та міжнародно-правових актах знаходимо цілу низку 

визначень терміну «будівництво», які вкладають схожий, але неоднаковий зміст в 

це поняття. Так, будівництво визначається як вид архітектурної діяльності; 

складова частина комплексу робіт, пов’язаних зі створенням об’єкта архітектури 

[7]; повний комплекс діяльності щодо спорудження об’єктів [8]; виконання 

монтажних робіт [9]; усі види будівельних робіт, у тому числі капітальні, цивільне 
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будівництво, монтаж та демонтаж будов і конструкцій [10]; всі процеси, які 

пов’язані із доведенням об’єкта до стану готовності та введення в експлуатацію 

[11].  Зустрічається визначення будівництва через його форми здійснення: нове 

будівництво, реконструкція, технічне переоснащення діючих підприємств, 

реставрація та капітальний ремонт об’єктів будівництва [12].   

Відомі також приклади, коли органи місцевого самоврядування України 

своїми рішеннями визначали поняття будівництва. Так, відповідно до рішення 

Київської міської ради від 25.12.2008 р. №1051/1051 «Про Правила благоустрою 

міста Києва» будівництво – це нове будівництво, реконструкція, реставрація, 

капітальний ремонт, технічне переоснащення підприємств [13]. Чернівецька міська 

рада будівництво визначила теж як нове будівництво, реконструкцію, реставрацію, 

капітальний ремонт [14]. Зазначені визначення органів місцевого самоврядування 

є запозиченими з актів загальноукраїнського законодавства, однак мають свої 

відмінності (наприклад, у визначення Чернівецької міської ради не включено 

технічне переоснащення підприємств) що свідчить про регіональні потреби та 

особливості нормотворчості органів місцевого самоврядування.  

Не маючи на меті детального розгляду форм будівництва, зазначимо, що 

зведення нового об’єкту, як правило, вимагає більших витрат і включає ширший 

перелік будівельних робіт, ніж окремо узяті роботи з реконструкції, технічного 

переоснащення, капітального ремонту тощо. Тому, досліджуючи в цій роботі 

інвестиції в будівництво, ми будемо спиратися на правові характеристики вкладень 

саме в нове будівництво. Відповідно до п. 3.11 Державних будівельних норм 

України «Склад та зміст проектної документації на будівництво» (ДБН А.2.2-3-

2014) новим будівництвом є будівництво будинків, будівель, споруд, їх комплексів, 

що здійснюється з метою створення об’єктів виробничого і невиробничого 

призначення, а також лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури, в 

тому числі добудова зупинених об’єктів незавершеного будівництва [15]. 

Нормативні визначення будівництва через перелік певних видів спеціальних 

робіт є функціональними – визначають коло фактичних суспільних відносин, на які 

поширюється регулювання відповідних нормативно-правових актів. Разом з тим, 
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значний недолік таких визначень полягає в тому, що вони не розкривають природи 

будівництва, його сутності як явища економіко-правової дійсності. 

Натомість, численні спроби визначення такої сутності наявні в юридичній 

літературі. Як вказує В.Г. Олюха, умовно погляди вчених на поняття будівництва 

(капітального будівництва)*, можна поділити на три групи. Перші розглядають 

його як діяльність: господарську, господарсько-виробничу, інвестиційно-

господарську [16, c.500-501]. Так, за визначенням самого В.Г. Олюхи, капітальне 

будівництво є видом господарської діяльності, спрямованої на комплексну 

забудову та реконструкцію територій, забезпечення обороноздатності країни, 

створення та підтримання у належному експлуатаційному стані основних засобів 

шляхом проведення завершених проектних, пошукових, будівельних, будівельно-

монтажних та пов’язаних з ними робіт, що проводиться з метою досягнення 

економічних та соціальних результатів  [17, c.45]. Позитивними рисами цього 

визначення, на нашу думку, є: акцент на господарсько-правовій природі 

будівництва; широке формулювання цілей зазначеної діяльності, приділення уваги 

цілям переважаючого публічного інтересу (як-от забезпечення обороноздатності 

країни); орієнтованість на господарські результати у вигляді завершених робіт. 

Г.М. Гриценко стверджує, що визначення капітального будівництва як виду 

господарської діяльності повинно охоплювати усі стадії процесу будівництва: 

проектні роботи, підготовку будівельних ділянок, державне замовлення, 

проведення торгів (конкурсних торгів) у будівництві, консервації, розконсервації 

об’єктів, утримання дирекцій підприємств, що будуються, а також придбання 

технологічного обладнання, що не входить до кошторису об’єктів [18, c.4]. Не 

можна заперечувати, що для правильної постановки завдань правового 

регулювання будівельна діяльність повинна розглядатися у системному зв’язку з 

суміжними видами діяльності; поза тим, надмірне розширення поняття будівельної 

діяльності призводитиме до втрати регуляторного фокусу. Тож вважаємо за 

доцільне включати до поняття будівельної діяльності тільки дії, безпосередньо 

спрямовані на зведення (реконструкцію тощо) будівель та інших споруд. 

                                                 
* Питання про співвідношення понять «будівництво» та «капітальне будівництво» висвітлене нижче. 
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На думку другої групи вчених, будівництво – це робота. Так, за визначенням 

О.П. Віхрова, капітальне будівництво – це широке коло робіт, пов’язаних зі 

створенням нових, відновленням, розширенням і вдосконаленням наявних об’єктів 

виробничого і невиробничого призначення, що належать до основних фондів [19, 

с.688]. Співставляючи підхід до будівництва як роботи (робіт) з попередньо 

описаним підходом до будівництва як діяльності, слід погодитися з тим, що 

діяльність є категорією більш змістовною, ніж робота, і включає останню як свою 

складову. Визначення будівництва як діяльності є більш повним також і з тих 

міркувань, що дозволяє проводити оптимізацію правового регулювання не тільки 

безпосередніх процесів будівельної роботи, але й інших, пов’язаних з ним, зокрема, 

залучення фінансових ресурсів, проведення пошукових робіт, введення готових 

об’єктів в експлуатацію [16, c.501].  

Третій погляд полягає в тому, що будівництво є галуззю матеріального 

виробництва. Як вказує О.О. Квасніцька, галузь будівництва об’єднує діяльність 

загальнобудівельних і спеціалізованих організацій, проектно-дослідницьких і 

науково-дослідних організацій, підприємств будіндустрії у складі будівельних 

об’єднань, а також організацій, що виконують будівельно-монтажні роботи 

господарським способом. Вживане нині поняття «будівельна галузь» є сукупністю 

галузей, виробництв і організацій, що характеризуються тісними стійкими 

економічними, організаційними, технічними і технологічними зв’язками в 

отриманні кінцевого результату – забезпеченні виробництва основних фондів 

народного господарства. Саме такий підхід до визначення будівельної галузі 

дозволяє зробити висновок про включення в її структуру відповідного виду 

господарської діяльності – будівельної діяльності [20, c.415]. 

Зазначене свідчить про те, що підходи до розуміння поняття будівництва не 

є взаємовиключними, натомість характеризують різні аспекти будівництва і 

перебувають в певному системному зв’язку. На нашу думку, три вищеописані 

підходи відрізняються ступенем (рівнем) узагальнення об’єктивної дійсності, 

відповідно якого їх можна розташувати у певній ієрархічній послідовності: 
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1) програмний рівень – будівництво як сфера економіки. Ч.1 ст.10 

Господарського кодексу (ГК) України [21] виділяє будівельну політику як складову 

структурно-галузевої політики, щодо якої держава здійснює відносно самостійний 

комплекс заходів стимулюючого впливу. Водночас, будівельна сфера з 

очевидністю перебуває під впливом і інших напрямів державної економічної 

політики, передусім, інвестиційної політики, яка спрямована на створення 

суб’єктам господарювання необхідних умов для залучення і концентрації коштів 

на потреби розширеного відтворення основних засобів виробництва, переважно у 

галузях, розвиток яких визначено як пріоритети структурно-галузевої політики, а 

також забезпечення ефективного і відповідального використання цих коштів та 

здійснення контролю за ним; 

2) функціональний рівень – будівництво як господарська діяльність, 

спрямована на зведення, реконструкцію і капітальний ремонт будівель і споруд, яка 

здебільшого є підприємницькою діяльністю. Саме цього рівня стосується, зокрема, 

проблематика правового становища суб’єктів будівельних правовідносин, 

забезпечення захисту їхніх прав та законних інтересів; 

3) операційний рівень – будівництво як робота (роботи), процес спорудження 

об’єктів нерухомості. Цього рівня стосується встановлення техніко-економічних 

вимог до окремих сегментів процесу будівництва.   

З огляду на господарсько-правову спрямованість цього дослідження 

основним для нього виступатиме розуміння будівництва як виду господарської 

діяльності (будівельна діяльність). 

Будівництво характеризується рядом особливих рис, які відрізняють його від 

інших видів господарської діяльності.  

Нерозривний зв’язок з місцем будівництва  визначає унікальність кожного 

будівельного проекту. Він завжди реалізується на конкретному будівельному 

майданчику, перебуває під впливом місцевих географічних і кліматичних умов, і 

зазвичай будується різним складом будівельної бригади. Навіть два стандартні 

будинки ідентичного дизайну можуть у чомусь відрізнятися.  
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Місцевий попит на будівельну продукцію надзвичайно відрізняється. 

Будівельна промисловість реагує на місцеві/регіональні потреби у великих 

лікарнях, аеропортах, тунелях або водоочисних спорудах, які [потреби] можуть 

виникати й раптово1, так само як і на більш стабільні потреби в житлових будинках, 

офісних приміщеннях або ремонті доріг.  

Збудовані об’єкти мають дуже довгі строки використання, що тривають 25-

50 років і більше. Коли ці об’єкти застарівають, то їх зазвичай ремонтують або 

модернізують для задоволення нових потреб, замість того, щоб повністю 

позбуватися їх і замінювати новими, як це характерно для продукції промисловості. 

Це також впливає на вимоги до будівельної продукції, де наголос робиться на 

консервативних, традиційних рішеннях і підкреслюється надійність. Разом з тим, 

загалом питання вартості життєвого циклу об’єкту і його сталого розвитку рідко 

привертають увагу, а акцент залишається на первісній вартості придбання.  

Вимоги щодо естетики, безпеки, ергономіки об’єкта будівництва 

висуваються не тільки забудовником або власником, а й громадськістю в цілому. 

Інтенсивність регулювання, нормування й стандартизації в будівництві вища, ніж 

в інших галузях, з залученням різних рівнів влади (місцевого, регіонального, 

загальнодержавного). 

Будівництво значною мірою фрагментоване, і будівельні організації, велика 

частина яких малі за розміром, як правило, задовольняють вимоги місцевих ринків 

і контролюють лише один з елементів загального будівельного процесу. Окремі 

будівельні організації намагаються досягти більшого контролю над будівельним 

процесом шляхом посиленої інтеграції та альтернативних систем його організації, 

як-от «дизайн-будівництво» (design-build) або «будівництво-власність-передача» 

(build-own-transfer – BOT).  

Зазначені характерні риси будівництва повинні неодмінно братися до уваги 

під час розробки і впровадження заходів правового регулювання будівельної 

діяльності.  

                                                 

1 Так, в Україні виникла раптова потреба в будівництві значної кількості об’єктів інфраструктури 

у зв’язку з прийняттям Євро-2012. 



 

 

29 

Останніми часами склалася міжнародна тенденція до «індустріалізації» 

будівництва через поширення повнозбірного будівництва, модульного 

будівництва, стандартизації та інших прийомів виробництва, характерних для 

промисловості. Фактично наявне сподівання, що якби будівництво було подібне до 

промислового виробництва, значна частина проблем щодо його якості й 

продуктивності зникла б, а інновації у цьому секторі процвітали б. Тимчасом як 

значна кількість відповідних ініціатив мала позитивні результати, будівництво, з 

огляду на його залежність від особливостей майданчика, стійкість кінцевої 

продукції і вплив оточуючого середовища, залишається унікальним і суттєво 

відмінним у своїх характеристиках від інших секторів економіки [1, c.24-25]. 

Важливою господарсько-правовою проблемою є встановлення 

співвідношення понять «будівництво» і «капітальне будівництво». Термін 

«капітальне будівництво» використовує ГК України (Глава 33 «Капітальне 

будівництво»), однак визначення поняття капітального будівництва в ГК відсутнє. 

Крім того, норми зазначеної глави ГК стосуються не капітального будівництва як 

господарської діяльності загалом, а лише договорів підряду на капітальне 

будівництво.   

Відповідно до п.2 Порядку державного фінансування капітального 

будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

27.12.2001 р. № 1764 [22], капітальне будівництво – це процес створення нових, а 

також розширення, реконструкція, технічне переоснащення діючих підприємств, 

об’єктів виробничого і невиробничого призначення, пускових комплексів (з 

урахуванням проектних робіт, проведення торгів (тендерів) у будівництві, 

консервації, розконсервації об’єктів, утримання дирекцій підприємств, що 

будуються, а також придбання технологічного обладнання, що не входить до 

кошторису об’єктів). Неважко помітити, що це визначення нічого не говорить про 

критерії відмежування капітального будівництва від будівництва загалом. Крім 

того, згаданий нормативно-правовий акт має вузьке цільове призначення – 

визначає механізм фінансування капітального будівництва за рахунок коштів 
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державного бюджету з метою забезпечення цільового та ефективного 

використання державних коштів.  

Як вказує І.М. Миронець, поняття «капітальне будівництво» виникло в 

радянські часи, наголошувало на необхідності значних капіталовкладень в 

будівництво і охоплювало всю будівельну діяльність.  Авторка вважає за необхідне 

змінювати правове регулювання, вилучаючи з нього елементи радянської епохи. 

Одним з таких кроків має стати заміна терміну «капітальне будівництво» у його 

широкому значенні на термін «будівництво». Поняття капітального будівництва 

доцільно, на її погляд, застосовувати лише у вузькому значенні – для відмежування 

капітальних споруд від тимчасових і визначення класів капітальності будівель [23, 

с.168-170]. Аналогічної точки зору притримується А.Б. Гриняк [24, c.100-101]. 

Прихильником позиції, згідно з якою і в сучасних умовах господарювання 

категорія капітального будівництва зберігає свою значущість, є, зокрема, 

В.Г. Олюха, який пропонує такі критерії розмежування капітального будівництва і 

будівництва взагалі: 

1) мета, для якої отримуються результати будівельних робіт. Будівництво 

може здійснюватися як для задоволення потреб сімейного, особистого, так і 

виробничого споживання, але капітальне будівництво завжди здійснюється з 

господарською метою; 

2) правове становище замовника (забудовника). Замовниками у відносинах 

підряду на капітальне будівництво є тільки певні суб’єкти господарського права, 

оскільки господарська мета, для якої проводяться будівельні роботи, реалізується 

у процесі організації та здійснення господарської діяльності; 

3) складність організаційних та технологічних форм, а також 

адміністративних процедур для проведення капітального будівництва. Також у 

загальній сфері будівництва, на відміну від капітального, державне замовлення, 

торги не застосовуються, не відбувається державне фінансування будівельних 

робіт; 

4) особливості у правовому регулюванні. У випадках, коли за договором 

будівельного підряду виконуються роботи для задоволення побутових або інших 
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особистих потреб фізичної особи (замовника), до такого договору застосовуються 

положення ЦК України про побутовий підряд (параграф 2 глави 61) та 

законодавство про захист прав споживачів, що для відносин підряду на капітальне 

будівництво не справджується.  До договорів підряду на капітальне будівництво 

застосовується ГК (глави 20, 33 і ст.331 глави 34), а ЦК – тільки щодо загальних 

умов договору підряду та не врегульованих ГК питань. Також цілий ряд законів та 

підзаконних нормативно-правових актів стосуються виключно сфери капітального 

будівництва; 

5) характер будівельних робіт. Будівництво індивідуальних (садибних) 

житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) 

будівель і споруд, прибудов до них, поточний ремонт, перепланування та (або) 

переобладнання окремих приміщень (квартир) без втручання в несучі та 

огороджувальні конструкції, інженерні системи об’єкту не належать до робіт з 

капітального будівництва.  

Капітальному будівництву притаманні масштабні будівельні роботи. Воно 

може виступати інструментом розвитку територій, вирішення завдань побудови та 

оновлення інфраструктурних об’єктів, підвищенні рівня обороноздатності країни, 

забезпечувати подолання наслідків екологічних катастроф; 

6) результат завершених будівельних робіт. Щодо капітального будівництва, 

то ним виступає будівельна продукція, а саме: будинки, будівлі, споруди, які в свою 

чергу об’єднуються єдиним поняттям «будова» та належать до об’єктів 

нерухомості. Усім цим об’єктам притаманна ознака капітальності. Капітальність є 

комплексною характеристикою будівель і споруд, що містить показники їхньої 

довговічності, вогнестійкості та рівня технічних та інших вимог до них, і відбиває 

їхню національно-господарську і містобудівну значимість [17, c.15-36].      

На нашу думку, тут йдеться про критерії розмежування не капітального 

будівництва та будівництва взагалі, а капітального та іншого (некапітального) 

будівництва. При цьому первинним критерієм такого розмежування є все ж таки 

капітальність як ознака об’єкта будівництва, що вказує на його механічну міцність 

та стійкість, пожежну безпеку тощо і відрізняє такий об’єкт від тимчасових споруд. 
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У зв’язку з відсутністю в законодавстві уніфікованого поняття «об’єкти 

капітального і некапітального будівництва» критеріями їх розмежування 

слугуватиме: наявність ознак нерухомого майна у відповідності до ЦК України; під 

час планування таких об’єктів передбачається, що вони будуть експлуатуватися до 

повного зносу. Відповідно критерієм відмежування некапітальних об'єктів 

будівництва є: відсутність у них ознак нерухомого майна; тимчасовий характер 

використання таких об’єктів [20, c.415-416]. 

Усі інші критерії (складність, масштабність будівельних робіт та відповідні 

особливості правового регулювання) є похідними від цього первісного критерію, 

який характеризує об’єкт будівництва, а не будівельну діяльність як таку. Тут слід 

звернути увагу ще й на те, що Закон України від 17.02.2011 р. «Про регулювання 

містобудівної діяльності» [25] як найбільш сучасний комплексний нормативно-

правовий акт в системі будівельного законодавства України диференціює правовий 

режим будівельних робіт залежно від того, до якого класу наслідків 

(відповідальності) належить об’єкт (а поняття капітального будівництва в цьому 

Законі взагалі не згадується). У свою чергу, наявність статусу суб’єкта 

господарювання у замовника будівництва взагалі не може виступати 

розмежувальним критерієм, оскільки суб’єкти господарювання можуть замовляти 

і споруди некапітального характеру (наприклад, малі архітектурні форми).  

У зв’язку з зазначеним видається доцільним підтримати позицію 

О.О. Квасніцької, згідно з якою застосування терміну «капітальне будівництво» 

можливе лише в рамках класифікації об’єктів будівництва [20, c.416]. Відтак у цій 

роботі використовуватиметься єдиний термін «будівництво» (або «будівельна 

діяльність»).  

Залежно від цільового призначення об’єктів, що споруджуються, виділяють 

такі види будівництва:  

цивільне – будівництво житлових будинків, будівель громадських установ, 

торговельно-розважальних центрів, комплексів побутового обслуговування 

населення тощо; 
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промислове – будівництво заводів, фабрик, складів та різноманітних 

виробничих комплексів;  

сільськогосподарське – будівництво об’єктів, що мають сільськогосподарське 

призначення; 

транспортне – будівництво залізниць, автомобільних доріг, аеродромів, 

водо-, газо- та нафтопроводів, мостів, тунелів і метро, річкових і морських портів; 

енергетичне – будівництво промислових об’єктів з функціями промислової 

електрифікації, як-от ТЕЦ, АЕС, інші електростанції, розподільні підстанції, , а 

також електричні мережі; 

гідротехнічне – будівництво інженерних споруд типу ГЕС, дамб і гребель з 

метою контролю за водними ресурсами;  

гідромеліоративне – будівництво зрошувальних або осушувальних споруд, 

спрямованих та технічне і меліоративне природних умов; 

військове – будівництво будівель і споруд військового призначення [26].  

З огляду на те, що в основі зазначеного поділу будівництва на види лежить 

призначення (функція) споруджуваного об’єкта, такий поділ можна іменувати 

функціональним.  

Для цілей цього дослідження принципово важливим є поділ будівництва на 

житлове (відповідно до вищенаведеного переліку видів будівництва – частина 

цивільного будівництва) та нежитлове (усі види будівництва, що не охоплюються 

поняттям житлового будівництва). Як вже зазначалося, термін «житлове 

будівництво» вживається законодавцем у ч.3 ст.4 Закону України «Про 

інвестиційну діяльність», однак його зміст не розкривається. З очевидністю, 

вихідним для розуміння поняття житлового будівництва є поняття «житло». 

Відповідно до ст.379 Цивільного кодексу (ЦК) України [27], житлом фізичної 

особи є житловий будинок, квартира, інше жиле приміщення, призначені та 

придатні для постійного або тимчасового проживання в них. При цьому житловим 

будинком є будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, 

встановлених законом, іншими нормативно-правовими актами, і призначена для 

постійного у ній проживання (ст. 380 ЦК України).  
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Оскільки житло задовольняє особисті потреби фізичних осіб, визначенню 

поняття житла найбільше приділяють увагу в науці цивільного права. Так, на думку 

Є. Мічуріна, житло – це квартири багатоквартирних будинків, одноквартирні 

будинки, кімнати у квартирах чи одноквартирних будинках, а також інші 

приміщення, призначені для постійного або тимчасового проживання людей, що 

завершені будівництвом та віднесені у встановленому порядку до житлового 

фонду. Автор виокремлює чотири ознаки житла: 1) це певне приміщення; 

2) призначене для проживання людей; 3) споруда повинна бути завершеною 

будівництвом; 4) віднесене до житлового фонду [28, с.92].   

Як вказує М.В. Скаржинський, житло у вузькому розумінні – це призначений 

для постійного проживання і визначений цивільним правом різновид нерухомого 

майна як складова частина загально-правового конституційного інституту житла у 

вигляді обраного місця, адресно-географічні координати якого визначають 

приміщення, спеціально призначене для вільного проживання людини, яке 

становить поняття «житло» в широкому розумінні [29, с.75-77].  

М.К. Галянтич звертає увагу, що поняття «житлова нерухомість» та «житло» 

має різний зміст. По-перше, житлова нерухомість – це узагальнююче поняття, що 

охоплює різновиди житла як об’єкт оподаткування. По-друге, в будинку (споруді) 

розташовуються, крім жилих, і нежилі приміщення, що становлять з ним одне ціле, 

а це породжує деяку колізію понять. До житлових приміщень у складі житлової 

нерухомості належать: 1) житловий будинок, частина житлового будинку; 

2) квартира, частина квартири; 3) кімната [30, с.181]. 

Л. Лічман вбачає відмінність жилого приміщення від нежилого в наявності 

чи відсутності певних умов: технічних, територіально просторових, санітарно-

гігієнічних тощо. Жилими приміщеннями може бути (крім окремого будинку, 

частини будинку, квартири, кімнати в комунальній квартирі, гуртожитку) 

відособлена кімната в нежилому будинку, що відповідає всім встановленим 

нормам і правилам. Належне функціонування житла нерозривно пов’язане як з 

жилим приміщенням, так і з його необхідними частинами й атрибутами (веранда, 

кухня, балкон тощо), що належать до приміщень нежилого характеру [31, с.20–22].  
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З огляду на зазначену колізію понять «житлова нерухомість» та «житло» 

відзначимо, що, на нашу думку, розмежування об’єктів житлового та нежитлового 

будівництва слід проводити за цільовим призначенням будівлі загалом, а не 

окремих приміщень у ній. Такий підхід є зручним для застосування і повністю 

відповідатиме позиції, закріпленій в Державному класифікаторі будівель і споруд 

(ДК БС): будівлі класифікуються за їх функціональним призначенням. Будівлі, що 

використовуються або запроектовані для декількох призначень (комбіноване 

житло, готель і контора), повинні бути ідентифіковані за однією класифікаційною 

ознакою відповідно до головного призначення [32, c.2].  

Об’єктами класифікації в ДК БС є будівлі виробничого та невиробничого 

призначення та інженерні споруди різного функціонального призначення [32, c.1]. 

У свою чергу, відповідно до п. 3.2 Державних будівельних норм України «Склад і 

зміст проектної документації на будівництво», з точки зору виду виконуваних робіт 

будівництво – це нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт та технічне 

переоснащення об’єктів будівництва.  На основі цього пропонується таке 

визначення поняття нежитлового будівництва: це господарська діяльність, 

спрямована на нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт або 

технічне переоснащення будівель виробничого та невиробничого призначення 

(окрім житлових будівель) та інженерних споруд різного функціонального 

призначення.  

 

1.2. Поняття та структура правовідносин інвестування нежитлового 

будівництва 

Ще один поширений у літературі підхід до розуміння 

будівництва/капітального будівництва, визначальний для цього дослідження, 

передбачає визначення будівництва як форми інвестиційної 

діяльності/інвестування. Так, Н.С. Кузнєцова власне інвестиційну діяльність 

визначає через будівництво – як сукупність практичних дій, спрямованих як на 

вкладення коштів, так і на подальше перетворення цих коштів через здійснення 

науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, проведення вишукувань і 
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проектних робіт, будівництво нових, реконструкцію і технічне переозброєння 

діючих основних фондів виробничого і невиробничого значення, виведення їх на 

проектну потужність, а також ряд інших дій [33, c.7]. О.М. Вінник визначає 

капітальне будівництво як форму інвестиційної діяльності,  що полягає у 

здійсненні її суб’єктами практичних дій щодо реалізації інвестицій у будівельну 

продукцію [34, c.211]. 

В.Г. Олюха вказує, що для підприємств будівельного комплексу діяльність, 

яку вони проводять, є виробничою, а для організації, що здійснює фінансування 

таких робіт, є формою реалізації капітальних інвестицій, і для кожного з них вона 

є господарською діяльністю [16, c.501]. Погоджуємося з автором у тому, що ніякої 

суперечності між визначеннями будівництва як виробничої та як інвестиційної 

діяльності не існує; втім, слід наголосити, що тут йдеться про абсолютно різні 

аспекти будівництва.  Тимчасом як описані у попередньому підрозділі підходи до 

визначення будівництва (будівництво як сфера економіки, як діяльність, як 

робота/результат робіт) стосуються будівництва як матеріального виробництва 

(створення будівельної продукції), розуміння будівництва як форми інвестиційної 

діяльності/інвестування стосується руху капіталів, перетворення фінансових 

ресурсів інвестора у вкладення. На це звертає увагу і О.О. Квасніцька: незважаючи 

на інвестиційний цикл, мова не йде про будівельну діяльність, якій характерні певні 

засоби державного регулювання, технологічні вимоги, а мова йде про форми 

інвестування об’єктів будівництва (і тут слід враховувати як об’єкти капітального, 

так і некапітального будівництва), що належать до фінансової діяльності суб’єктів 

господарювання [20, c.415].   

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про інвестиційну діяльність» 

інвестиціями є всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в 

об’єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті якої створюється 

прибуток (доход) або досягається соціальний ефект. Такими цінностями можуть 

бути: кошти, цільові банківські вклади, паї, акції та інші цінні папери (крім 

векселів); рухоме та нерухоме майно (будинки, споруди, устаткування та інші 

матеріальні цінності); майнові права інтелектуальної власності; права 
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користування землею, водою, ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням, а 

також інші майнові права та інші цінності. 

У юридичній літературі наявна значна кількість доктринальних визначень 

поняття інвестицій [35, с.29-30; 36, с.7; 37, с.11], однак вони, по суті, являють собою 

уточнення легального визначення. Існує також точка зору, згідно з якою виведення 

деякого єдиного поняття інвестицій навряд чи можливе. Зміст поняття інвестицій 

слід визначати в кожному конкретному випадку окремо з урахуванням 

застосовуваних нормативно-правових актів. Така позиція особливо характерна для 

дослідників в галузі міжнародного інвестиційного права [38, c.332-333]. Для цілей 

цього дослідження вважаємо за можливе вживати поняття інвестиції згідно з його 

легальним визначенням.   

Підтримуємо позицію Л.Г. Кропотова щодо виділення таких ознак 

інвестицій: 

• інвестиції є вкладенням в тому відношенні, що поняттям «інвестиції» 

позначається саме рух капіталу, його динамічний, а не статичний аспект; вкладення 

капіталу також може позначатися як витрачання, трата; 

• інвестиції є вкладенням капіталу, що розуміється як ті чи інші цінності, 

активи, ресурси, в першу чергу матеріального характеру; 

• метою інвестицій є отримання прибутку, вигоди, що включає в тому 

числі збереження цінності капіталу [39, с.12]. 

Підтримуємо також точку зору О.М. Антипової щодо співвідношення 

значення слів «інвестиція» (іменник), «інвестувати» (дієслово) та «інвестиційний» 

(прикметник) як таких, що різними способами виражають вкладення капіталу. Так, 

прикметник «інвестиційний» виражає вкладення капіталу, вказуючи на пов’язаний 

з ним предмет, дієслово «інвестувати» вказує на здійснення процесу вкладення 

капіталу, іменник «інвестиції» позначає власне вкладення капіталу. У цьому сенсі 

відмінність іменника «інвестиції» від іменника «вкладення» полягає лише в тому, 

що «інвестиції» – це вкладення, які відповідають певним вимогам. Як підсумок, 

інвестиція є тим самим, що й інвестування, тобто іменник, що позначає дію згідно 

зі значенням дієслова «інвестувати» [40, с.3]. 
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Будівельні об’єкти завжди мають споживну вартість і завжди можуть бути 

використані в процесі створення нової вартості, а їх виникнення як об’єктів прав 

неможливо без попереднього здійснення витрат. У силу цих обставин вкладення в 

будівництво об’єктів завжди є інвестиціями. 

Інвестиції в будівництво належать до реальних (капітальних) інвестицій. В 

економічній літературі реальні інвестиції визначають як вкладення капіталу у 

відтворення основних засобів, в інноваційні нематеріальні активи та інші об’єкти 

інвестування, пов’язані зі здійсненням операційної діяльності або покращенням 

умов праці та побуту персоналу [41, c.24].  

Методика розрахунку індексу капітальних інвестицій, затверджена наказом 

Держкомстату України від 25.12.2009 р. №494 [42], визначає капітальні інвестиції 

як інвестиції у придбання або виготовлення власними силами для власного 

використання матеріальних та нематеріальних активів, термін служби яких 

перевищує один рік, і поділяє їх, у свою чергу на:  

(а) капітальні інвестиції у матеріальні активи (землю, існуючі житлові та 

нежитлові будівлі та споруди, будівництво житлових та нежитлових будівель і 

споруд, машини, устаткування та інвентар, електричне та електронне устаткування, 

транспортні засоби, довгострокові біологічні активи та поліпшення земель, в інші 

матеріальні активи, серед яких прямо називається придбання бібліотечних фондів, 

малоцінних необоротних матеріальних активів, тимчасових (не титульних) споруд, 

інвентарної тари, тварин та багаторічних насаджень, які не пов’язані з 

сільськогосподарською діяльністю, активів, що призначені для прокату, 

поліпшення об’єкта операційної оренди), та  

(б) капітальні інвестиції у нематеріальні активи (інвестиції у програмне 

забезпечення та бази даних, у права користування природними ресурсами та 

майном, патенти, ліцензії, торгові марки тощо та інші нематеріальні активи – 

інвестиції у права користування надрами, геологічною та іншою інформацією про 

природне середовище, земельною ділянкою, будівлею, права на товарні знаки, 

торгові марки, фірмові назви, винаходи, патенти, ліцензії, промислові зразки, сорти 

рослин, породи тварин, ноу-хау, авторські та суміжні з ними права). 
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У цьому зв’язку економіст Л.Л. Ігоніна відзначає, що «найважливішою 

складовою реальних інвестицій є інвестиції, здійснювані у формі капітальних 

вкладень, які в економічній літературі називають також реальними інвестиціями у 

вузькому сенсі слова, або капіталоутворюючими інвестиціями» [43, c.19]. 

Відповідно до ч.3 ст.1 Закону України «Про інвестиційну діяльність» 

інвестиції, що спрямовуються на створення (придбання), реконструкцію, технічне 

переоснащення основних засобів, очікуваний строк корисної експлуатації яких 

перевищує один рік, здійснюються у формі капітальних вкладень. На перший 

погляд, існує очевидний зв’язок між поняттями «капітальні вкладення» та 

«капітальне будівництво» – інвестиції в об’єкти капітального будівництва є 

капітальними вкладеннями, однак, як буде показано далі, такий висновок є 

неточним. Розглянемо поняття капітальних вкладень детальніше. 

У радянському законодавстві та доктрині «капітальні вкладення» виступали 

поняттям – відповідником інвестицій, позначаючи витрати на створення нових, 

розширення, реконструкцію і технічне переозброєння діючих підприємств і 

основних фондів, впровадження технічного прогресу в будівництво об’єктів 

виробничого і невиробничого призначення, виконання проектно-вишукувальних 

робіт [33, с.5].  

Концептуальна наповненість радянської концепції капітальних вкладень та 

ринкової концепції інвестицій цілком різнилася. За часів СРСР домінуючим в 

теоретичних поглядах на капітальні вкладення і в практичній діяльності був 

витратний підхід, оскільки він відображав специфіку функціонуючого в умовах 

адміністративно-командної економіки господарського механізму. Його характерну 

особливість становило те, що основне значення надавалося виробничій стадії руху 

коштів як вихідному пунктові інвестиційної діяльності, применшувалася роль 

грошової форми обороту основного капіталу, функціонування якої обмежувалося 

рамками тільки будівельного комплексу. Таким чином, оборот інвестицій 

розглядався поза зв’язком з кінцевими народногосподарськими результатами. 

Акцент на витратній стороні інвестицій, ігнорування стадії перетворення ресурсів 

у витрати, яка повинна передувати виробничій стадії руху коштів, викривляли 
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дійсну логіку та послідовність інвестиційного процесу, звужували загальний 

простір руху інвестицій [43, с. 20–21].  

Н.Г. Дороніна та Н.Г. Семилютіна слушно вказують, що «законодавство 

радянського соціалістичного періоду не містить правових норм, що стосуються 

правових форм руху грошового капіталу, здійснення інвестицій» [44, c.31].  

В сучасних умовах поняття капітальних вкладень може розглядатися 

виключно як складова частина більш загальної категорії інвестицій, у зв’язку з чим 

виникає питання про особливості таких вкладень порівняно з  «некапітальними» 

вкладеннями. Зі змісту ч.3 ст.1 Закону «Про інвестиційну діяльність» випливає, що 

єдиною такою особливістю є об’єкт інвестування – основні засоби, очікуваний 

строк корисної експлуатації яких перевищує один рік. Це формулювання 

тавтологічне, оскільки кваліфікація активів як основних засобів вже з необхідністю 

передбачає, що очікуваний строк їхньої корисної експлуатації перевищує один рік.  

Відповідно до п.4 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 «Основні 

засоби» основними засобами є матеріальні активи, які підприємство/установа 

утримує з метою використання їх у процесі виробництва/діяльності або постачання 

товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення 

адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного 

використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, 

якщо він довший за рік) [45]. Таким чином, поняття «капітальні вкладення» вужче, 

ніж «капітальні інвестиції», оскільки об’єктами останніх є не тільки основні засоби, 

а й нематеріальні активи. Це не є логічним, оскільки саме поняття інвестицій 

означає ніщо інше, ніж «вкладення». 

Закон «Про інвестиційну діяльність» використовує поняття капітальних 

вкладень тільки в зв’язку з державними капітальними вкладеннями. Ч.3 ст.1 Закону 

України «Про інвестиційну діяльність» була викладена в її теперішній редакції 

Законом від 23.03.2017 р. № 1981-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про 

інвестиційну діяльність» щодо державних інвестиційних проектів» [46]. Прийняття 

зазначеного Закону було викликане необхідністю приведення у відповідність 

положень Закону України «Про інвестиційну діяльність» із Бюджетним кодексом 
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України, удосконалення механізму державної підтримки інвестиційних проектів, 

забезпечення моніторингу інвестиційних проектів, які реалізуються із залученням 

коштів державного бюджету тощо [47]. 

Так, відповідно до нової ч.6 ст.2 Закону «Про інвестиційну діяльність» 

державне  інвестування державних інвестиційних проектів з використанням 

державних капітальних вкладень та/або кредитів (позик), залучених державою або 

під державні гарантії, здійснюється відповідно до вимог бюджетного 

законодавства. У свою чергу, п.202 ч.1 ст.2 Бюджетного кодексу України [48] 

визначає державні капітальні вкладення як капітальні видатки державного 

бюджету (надання кредитів з державного бюджету), що спрямовуються на 

створення (придбання), реконструкцію, технічне переоснащення основних засобів 

державної власності, очікуваний строк корисної експлуатації яких перевищує один 

рік. Державні капітальні вкладення на розроблення та реалізацію державних 

інвестиційних проектів включаються до проекту закону про Державний бюджет 

України (ч.4 ст.32 Бюджетного кодексу України).  

Таким чином, «державні капітальні вкладення» є спеціальним терміном 

бюджетного законодавства, який позначає вид виключно державних інвестицій з 

особливим правовим режимом. Крім Бюджетного кодексу України та Закону «Про 

інвестиційну діяльність», риси такого правового режиму знаходимо в Порядку 

державного фінансування капітального будівництва [22]. Так, відповідно до п.5 

Порядку, не дозволяється спрямовувати державні капітальні вкладення на: 

- проведення усіх видів ремонтних робіт; 

- фінансування випуску та закупівлі промислової продукції, проведення її 

випробувань і сертифікації, крім закупівлі дослідних зразків нової видобувної та 

прохідницької техніки, виробленої вітчизняними машинобудівними 

підприємствами, для реконструкції та технічного переоснащення державних 

вугледобувних підприємств; 

- реалізацію заходів, пов’язаних із закупівлею сільськогосподарської техніки 

на умовах лізингу. 
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Щодо інвестицій суб’єктів приватного сектору економіки застосовувати 

термін «капітальні вкладення» немає потреби. Таким чином, викликає заперечення 

визначення законодавцем в ч.3 ст.1 Закону «Про інвестиційну діяльність» 

капітальних вкладень як форми здійснення інвестицій загалом, а не лише 

державних інвестицій. Структурним недоліком Закону «Про інвестиційну 

діяльність» є те, що його нові норми, присвячені участі держави в інвестиційній 

сфері, розпорошені по усьому Закону, тимчасом як доцільною була б їх 

консолідація в окремому розділі.   

У свою чергу, поняття інвестицій в об’єкти будівництва вужче, ніж 

«капітальні вкладення». Як вже зазначалося, капітальними вкладеннями відповідно 

до  ч.3 ст.1 Закону «Про інвестиційну діяльність» є інвестиції в основні засоби. 

Однак поняття основних засобів широке і включає: земельні ділянки; капітальні 

витрати на поліпшення земель, не пов’язані з будівництвом; будівлі, споруди та 

передавальні пристрої; машини та обладнання; транспортні засоби; інструменти, 

прилади, інвентар (меблі); тварини; багаторічні насадження; інші основні засоби 

(п.5.1 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби»). З 

перерахованого тільки будівлі та споруди належать до об’єктів будівництва.  

Залежно від функціонального призначення будівель та споруд можна 

виділити інвестиції в об’єкти житлового та інвестиції в об’єкти нежитлового 

будівництва.  

Отже, аналіз чинного законодавства України дозволяє вибудувати таку 

ієрархію понять від найбільш загального до конкретного: 

капітальні інвестиції: синонім реальних інвестицій; інвестиції в основні 

засоби та нематеріальні активи;  

капітальні вкладення: інвестиції в основні засоби; мають особливий 

правовий режим тільки як вид державних інвестицій; 

інвестиції в об’єкти будівництва: інвестиції в будівлі та споруди;  

інвестиції в об’єкти нежитлового будівництва.   

О.М. Антипова слушно зазначає, що «ключовим моментом в розумінні 

інвестицій є визнання того, що смисловим центром даного поняття виступає не 



 

 

43 

сукупність вкладених інвестором активів, а власне відносини, пов’язані з 

вкладенням активів» [40, c.50]. Відтак перейдемо до дослідження складу 

правовідносин інвестування об’єктів нежитлового будівництва. Склад (структура, 

елементи) правовідношення, у свою чергу, є предметом дискусії в юридичній 

науці. Найбільш поширеним у теорії права та галузевих юридичних науках є 

визначення складу правовідношення за допомогою трьох елементів: суб’єкти, 

об’єкт, зміст [49, с. 478]. Ця ж тріада елементів використовується вченими і при 

дослідженні інвестиційних правовідносин [50, с. 107–109]. Оскільки інвестиційні 

правовідносини в нежитловому будівництві відокремлюються від інших видів 

інвестиційних правовідносин передусім за об’єктом, доцільно буде розпочати 

характеристику цих правовідносин саме з їхнього об’єкта.  

Об’єкти інвестиційних правовідносин у нежитловому будівництві. Існує 

два теоретичних підходи до визначення об’єкта правовідносин: плюралістичний, 

згідно з яким об’єктами правовідносин є матеріальні та нематеріальні блага, з 

приводу яких суб’єкти вступають у правовідносини, та моністичний, згідно з яким 

такими об’єктами є діяльність/фактична поведінка суб’єктів, фактичні суспільні 

відносини, на які спрямований регулюючий вплив правовідносин [51, с.65]. 

Притримуємося плюралістичного підходу до визначення об’єкта інвестиційних 

правовідносин, оскільки вважаємо, що такий об’єкт співпадає з фактичним 

об’єктом інвестицій (інвестиційної діяльності).   

З економічної точки зору об’єктами інвестицій є активи, яким властива 

можливість їх використання в процесі виробництва нової вартості або такі, що 

надають можливість отримання частини нової вартості, яка буде вироблена 

контрагентом суб’єкта, що здійснює вкладення, або третьою особою [40, с. 49]. 

Вкладення інвестиції в об’єкт (на противагу передачу її суб’єкту) у юридичній 

літературі справедливо визнають ознакою інвестиції, що вирізняє її з поміж інших 

форм руху капіталів та товарно-матеріальних цінностей [36, с. 11].  

Відповідно до ч.1 ст.4 Закону «Про інвестиційну діяльність», об’єктами 

інвестиційної діяльності можуть бути будь-яке майно, в тому числі основні фонди 

і оборотні кошти в усіх галузях економіки,  цінні  папери (крім векселів), цільові 
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грошові вклади, науково-технічна  продукція, інтелектуальні цінності, інші об’єкти  

власності, а також майнові права. Можна погодитися з О.А. Антиповою в тому, що 

це визначення сформульовано невдало – в одному переліку законодавець навів 

об’єкти різних підстав і рівнів класифікацій. Основні фонди та оборотні кошти вже 

включають в себе і цінні папери, і цільові грошові вклади, і науково-технічну 

продукцію, об’єкти права власності, об’єкти інтелектуальної власності. Результати 

науково-технічної діяльності можуть мати речову форму (корисні моделі, 

промислові зразки), але можуть і не мати такої (технології виробництв), що не 

дозволяє вказувати їх в одному переліку з «іншими об’єктами власності». Не є 

об’єктами права власності й цільові грошові вклади, які необхідно віднести до 

групи майнових прав [40, c.65]. 

На противагу Закону «Про інвестиційну діяльність», Податковий кодекс 

України [52] (п. 14.1.86 ст. 14) містить вичерпний перелік об’єктів інвестицій з 

чотирьох пунктів: основні засоби, нематеріальні активи, корпоративні права та 

цінні папери. Як вказує В.В. Поєдинок, загальною проблемою закритих переліків є 

небезпека того, що до них не будуть включені деякі елементи, що повинні були б 

ними охоплюватися; втім, слід визнати, що положення Податкового кодексу 

достатньо вдало передає ідею об’єктів інвестицій як капітальних цінностей, 

економічні вигоди від володіння якими пов’язані не зі споживанням, а з подальшим 

господарським використанням їх як таких (для реальних активів) або з 

використанням коштів, отриманих внаслідок їх розміщення (для фінансових 

активів) [35, c.122].  

В контексті цих визначень об’єкти інвестиційних відносин в будівництві є 

видом основних засобів, однак цим їхня правова характеристика не вичерпується. 

Для виявлення усіх ознак таких об’єктів необхідно встановити співвідношення 

понять «об’єкт будівництва», «об’єкт нерухомості», «об’єкт інвестування в 

будівництво».  

Об’єктами будівництва традиційно називають будівлі і споруди.   
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Розмежування будівель та споруд встановлено Державним класифікатором 

будівель та споруд ДК 018-2000, затвердженим наказом Держстандарту України 

від 17 серпня 2000 р.  №507 [53].  

Споруди – це будівельні системи, пов’язані з землею, які створені з 

будівельних матеріалів, напівфабрикатів, устаткування та обладнання в результаті 

виконання різних будівельно-монтажних робіт. Споруди поділяються на будівлі та 

інженерні споруди. 

Будівлі – це споруди, що складаються з несучих та огороджувальних або 

сполучених (несучо-огороджувальних) конструкцій, які утворюють наземні або 

підземні приміщення, призначені для проживання або перебування людей, 

розміщення устаткування, тварин, рослин, а також предметів. До будівель 

відносяться: житлові будинки, гуртожитки, готелі, ресторани, торговельні будівлі, 

промислові будівлі, вокзали, будівлі для публічних виступів, для медичних 

закладів та закладів освіти тощо. 

Інженерні споруди – це об’ємні, площинні або лінійні наземні, надземні або 

підземні будівельні системи, що складаються з несучих та в окремих випадках 

огороджувальних конструкцій і призначені для виконання виробничих процесів 

різних видів, розміщення устаткування, матеріалів та виробів, для тимчасового 

перебування і пересування людей, транспортних засобів, вантажів, переміщення 

рідких та газоподібних продуктів тощо. 

До інженерних споруд належать: транспортні споруди (залізниці, шосейні 

дороги, злітно-посадкові смуги, мости, естакади тощо), трубопроводи та 

комунікації, дамби, комплексні промислові споруди, спортивні та розважальні 

споруди тощо. 

Будівлі, у свою чергу, поділяються на житлові й нежитлові. До нежитлових 

будівель віднесено: готелі, ресторани та подібні будівлі; будівлі офісні; будівлі 

торговельні; будівлі транспорту та засобів зв’язку; будівлі промислові та склади; 

будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого 

призначення; будівлі нежитлові інші (наприклад, сільськогосподарського 

призначення, для культової та релігійної діяльності тощо). 
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З очевидністю, житлові будівлі належать до об’єктів житлового будівництва, 

а нежитлові будівлі, так само як і усі інженерні споруди – до об’єктів нежитлового 

будівництва.  

Об’єкти нерухомості визначено в Цивільному кодексі України. Відповідно 

до ст.179 ЦК України, предмет матеріального світу, щодо якого можуть виникати 

цивільні права та обов’язки, є річчю. Речі поділяються на нерухомі й рухомі. Ч.1 

ст. 181 ЦК встановлює, що до нерухомих речей (нерухоме майно, нерухомість) 

належать земельні ділянки, а також об’єкти, розташовані на земельній ділянці, 

переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення. Режим 

нерухомої речі може бути поширений законом на повітряні та морські судна, судна 

внутрішнього плавання, космічні об’єкти, а також інші речі, права на які 

підлягають державній реєстрації (усі такі об’єкти не мають відношення до 

предмету нашого дослідження, тож надалі не братимуться до уваги). 

Вже з легального визначення нерухомої речі очевидно, що поняття  «споруда 

як об’єкт будівництва» та «споруда як об’єкт нерухомості» не тотожні. Так, 

Верховний Суд України вказав, що об’єкти нерухомого майна мають бути 

капітального типу, а не тимчасовими, що є характерним для малих архітектурних 

форм і тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, 

визначення яких міститься в ст. 28 Закону від 17.12.2011 р. «Про регулювання 

містобудівної діяльності» [54]. Якщо цей випадок не видається надто проблемним, 

то подальший аналіз законодавства виявляє низку важливіших проблем, 

пов’язаних з поняттям нерухомості. 

Згідно з ч.1 ст. 5 Закону України від 01.07.2004 р. «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» [55], у Державному реєстрі прав 

реєструються речові права та їх обтяження на земельні ділянки, а також на об’єкти 

нерухомого майна, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких 

неможливе без їх знецінення та зміни призначення, а саме: підприємства як єдині 

майнові комплекси, житлові будинки, будівлі, споруди, а також їх окремі частини, 

квартири, житлові та нежитлові приміщення. Як бачимо, ця норма відносить до 

кола об’єктів нерухомості не лише будівлі й споруди, а й приміщення.  
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Національний стандарт №2 «Оцінка нерухомого майна», затверджений 

постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 р. №1442 [56], визначає 

приміщення як частину внутрішнього об’єму будівлі, обмежену будівельними 

елементами, з можливістю входу і виходу (наприклад, квартира). Право власності 

на квартиру, житлове та нежитлове приміщення може бути зареєстровано 

незалежно від того, чи зареєстровано право власності на житловий будинок, 

будівлю, споруду, а також їх окремі частини, в яких вони розташовані (абз.2 ч.3 

ст. 5 Закону «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень»). Хоч приміщення і визнається Законом самостійним об’єктом 

нерухомості, воно не є самостійним об’єктом будівництва.  

З іншого боку, не усі об’єкти будівництва визнаються об’єктами нерухомості. 

Так, згідно з п. 14.1.1291 Податкового кодексу України  об’єктами нежитлової 

нерухомості є будівлі, приміщення, що не віднесені відповідно до законодавства 

до житлового фонду. У нежитловій нерухомості виділяють:  

(а) будівлі готельні – готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати, ресторани та бари, 

туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, будинки відпочинку; 

(б) будівлі офісні – будівлі фінансового обслуговування, адміністративно-

побутові будівлі, будівлі для конторських та адміністративних цілей; 

(в) будівлі торговельні - торгові центри, універмаги, магазини, криті ринки, 

павільйони та зали для ярмарків, станції технічного обслуговування автомобілів, 

їдальні, кафе, закусочні, бази та склади підприємств торгівлі й громадського 

харчування, будівлі підприємств побутового обслуговування; 

(г) гаражі - гаражі (наземні й підземні) та криті автомобільні стоянки; 

(ґ) будівлі промислові та склади; 

д) будівлі для публічних виступів (казино, ігорні будинки); 

(е) господарські (присадибні) будівлі – допоміжні (нежитлові) приміщення, 

до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, 

навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо; 

(є) інші будівлі.  
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Як видно, Податковий кодекс України не включає до кола об’єктів 

нежитлової нерухомості будь-які інженерні споруди. Можна було б зауважити, що 

визначення понять ПК дається виключно для цілей оподаткування. Однак позиція 

ПК кореспондує тій, що закріплена в Законі  «Про державну реєстрацію речових 

прав на нерухоме майно та їх обтяжень». Ч. 4 ст. 5 зазначеного Закону встановлює, 

що не підлягають державній реєстрації речові права та їх обтяження на корисні 

копалини, рослини, а також на малі архітектурні форми, тимчасові, некапітальні 

споруди, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких можливе без їх 

знецінення та зміни призначення, а також окремо на споруди, що є приналежністю 

головної речі, або складовою частиною речі, зокрема на магістральні та 

промислові трубопроводи (у тому числі газорозподільні мережі), автомобільні 

дороги, електричні мережі, магістральні теплові мережі, мережі зв’язку, 

залізничні колії (курсив наш. – авт.). У цій нормі згаданий ряд важливих об’єктів 

нежитлового будівництва, які згідно з Державним класифікатором будівель і 

споруд належать до інженерних споруд. З буквального прочитання зазначеної 

норми випливає, що перераховані інженерні споруди (магістральні та промислові 

трубопроводи (у тому числі газорозподільні мережі), автомобільні дороги, 

електричні мережі, магістральні теплові мережі, мережі зв’язку, залізничні колії):  

(а) не визнаються самостійними об’єктами нерухомості; 

(б) «є приналежністю головної речі, або складовою частиною речі».   

З приводу останнього аспекту виникає питання, про яку саме «головну» річ 

йдеться. Очевидно, що такою річчю може бути тільки земельна ділянка. Однак 

підхід, згідно з яким інженерні споруди визнаються лише приналежністю 

(поліпшенням) земельної ділянки, а інші споруди – самостійними від неї об’єктами, 

є спірним. Так, Національний стандарт №2 «Оцінка нерухомого майна» усі будівлі 

та споруди називає земельними поліпшеннями. Така позиція ґрунтується і на 

зарубіжному досвіді, про що мова піде далі.  

Разом з тим, очевидно, що речові права на інженерні споруди існують і 

підлягають захисту. Так, наприклад, відповідно до Закону України від 15.05.1996 р. 

«Про трубопровідний транспорт» магістральний трубопровідний транспорт є 
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державною власністю України. Об’єкти магістрального трубопровідного 

транспорту, побудовані за кошти комунальних підприємств або приватних 

суб'єктів господарювання, належать таким комунальним підприємствам або 

приватним  суб'єктам господарювання на праві власності (ст.7) [57]. Згідно з 

Законом України від 14.12.1999 р. «Про концесії на будівництво та експлуатацію 

автомобільних доріг» [58] майно, створене на виконання умов концесійного 

договору або отримане у концесію і розташоване у межах смуги відведення 

автомобільної дороги, є об’єктом права державної власності, що передається 

концесіонеру у володіння та користування на строк дії концесійного договору 

(абз.1 ч.2 ст.5). Не є очевидною причина, з якої такі права не повинні підлягати 

державній реєстрації.  

Попередня редакція статті 5 Закону «Про державну реєстрацію речових прав 

на нерухоме майно та їх обтяжень» передбачала у переліку об’єктів нерухомого 

майна, права щодо яких підлягають державній реєстрації, споруди (інженерні, 

гідротехнічні тощо) – земельні поліпшення, що не належать до будівель та 

приміщень, призначені для виконання спеціальних технічних функцій (п.4 ст.5 в 

редакції Закону №1878-VI від 11.02.2010 р.). У період чинності цієї та більш ранніх 

редакцій статті 5 судами України була вирішена значна кількість справ, у яких 

поставало питання про можливість визнання інженерних споруд нерухомістю та 

державної реєстрації прав на них. Розглянемо це питання детальніше на прикладі 

такої важливої споруди, як дорога.   

Так, Вищий господарський суд України, розглядаючи справу про 

банкрутство, у постанові від 11.04.2007 р. (справа № 102/11б-04) вказав, що дороги 

є об’єктами нерухомості. Однак у цій справі суд не вирішував спору щодо 

державної реєстрації права власності [59].  

У постанові Вищого господарського суду України від 1810.2007 р. (справа 

№19/6105) касаційний суд відніс дороги до об’єктів нерухомості; разом із тим, 

пославшись на пункт 1.6 Тимчасового положення про порядок реєстрації прав 

власності на нерухоме майно, затвердженого наказом Міністерства юстиції 

України від 07.02.2002 р. № 7/5 (втратило чинність згідно з наказом Міністерства 
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юстиції України від 14.12.2012 р. № 1844/5), дійшов висновку, що право власності 

на них не підлягає державній реєстрації, оскільки вони не є спорудами, 

пов’язаними фундаментом із землею [60]. 

Тимчасом, в ухвалі від 11.05.2010 р. (справа № К-1187/10) Вищий 

адміністративний суд України погодився із рішеннями судів попередніх інстанцій 

про зобов’язання зареєструвати право власності на об’єкти нерухомості, у тому 

числі й на під’їзну зовнішню дорогу [61]. 

Питання, про яке йдеться, ставало предметом уваги і Верховного Суду 

України. Так, у справі №21-403а14 Вищий адміністративний суд України дійшов 

висновку про те, що предметом спору є дорога як допоміжне обладнання 

відповідної частини земельної ділянки, елемент благоустрою, земельне 

поліпшення з твердим покриттям, призначене для ефективного використання 

частини земельної ділянки (тобто асфальтобетонне покриття), яка належить 

громаді міста та перебуває в оренді комунального підприємства «Хмельницький 

завод «Полімер» (далі – Завод). При цьому суд касаційної інстанції послався на 

пункт 2.2 Методичних рекомендацій стосовно визначення нерухомого майна, що 

знаходиться на земельних ділянках, право власності на які підлягає державній 

реєстрації, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 14.04.2009 р. 

№660/5, які були чинними на момент виникнення спірних правовідносин і містили 

визначення асфальтобетонного покриття, та на Закон України від 08.09.2005 р. 

№ 2862-ІV «Про автомобільні дороги» [62]. 

Не погоджуючись із постановою Вищого адміністративного суду України від 

28.05.2014 р., Завод звернувся із заявою про її перегляд Верховним Судом України 

з підстави неоднакового застосування Вищим адміністративним судом України 

одних і тих самих норм права у подібних правовідносинах. Заявник вважав, що 

касаційний суд неправильно застосував матеріальний закон, підмінивши термін 

«дорога» на «асфальтобетонне покриття», що за своєю природою є лише 

складовою частиною дороги. Просив постанову суду касаційної інстанції 

скасувати. 
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Перевіривши наведені у заяві доводи, колегія суддів Судової палати в 

адміністративних справах і Судової палати у господарських справах Верховного 

Суду України дійшли висновку, що заява Заводу про перегляд постанови Вищого 

адміністративного суду України від 28.05.2014 р. не підлягає задоволенню. Аналіз 

рішень судів касаційної інстанції не дає підстав вважати, що вони неоднаково 

застосували норми матеріального права, оскільки ухвалення протилежних рішень 

стало наслідком встановлення судами під час розгляду цих справ різних фактичних 

обставин щодо визначення дороги як об’єкта нерухомості [63]. Як бачимо, у цій 

справі Верховний Суд України фактично ухилився від висновку про те, чи є дорога 

об’єктом нерухомості, не використавши можливість уніфікації судової практики з 

цього питання.   

Головний аргумент «за» віднесення доріг та інших інженерних споруд до 

кола об’єктів нерухомості полягає в тому, що такі об’єкти цілком відповідають 

ознакам, визначеним ч.1 ст.181 ЦК України: вони розташовані на земельній ділянці 

і переміщення їх є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення. Такі 

об’єкти не є тимчасовими та мають власне функціональне призначення.  

Виключення доріг та інших інженерних споруд з кола об’єктів нерухомості 

пов’язано, очевидно, з тим, що в Україні земельна ділянка розглядається фактично 

як приналежність будинку, будівлі або споруди згідно з  ст.120 Земельного кодексу 

(ЗК) України [64], ст.377 ЦК України.  

Так, відповідно до ч.1 ст.120 ЗК України  у разі набуття права власності на 

жилий будинок, будівлю або споруду, що перебувають у власності, користуванні 

іншої особи, припиняється право власності, право користування земельною 

ділянкою, на якій розташовані ці об’єкти. До особи, яка набула право власності на 

жилий будинок, будівлю або споруду, розміщені на земельній ділянці, що 

перебуває у власності іншої особи, переходить право власності на земельну ділянку 

або її частину, на якій вони розміщені, без зміни її цільового призначення. 

Згідно з ч.1 ст.377 ЦК України до особи, яка набула право власності на 

житловий будинок (крім багатоквартирного), будівлю або споруду, переходить 

право власності, право користування на земельну ділянку, на якій вони розміщені, 
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без зміни її цільового призначення в обсязі та на умовах, встановлених для 

попереднього землевласника (землекористувача). 

Як вказує А. Ріпенко, з урахуванням чинної редакції ст. 120 ЗК України та ст. 

377 ЦК України, можливість визнання дороги, вулиці, майдану тощо окремим 

об’єктом нерухомості, із реєстрацією права власності на такий об’єкт, здатна 

порушити правовий режим земель загального користування населених пунктів, які 

за законом не передаються у приватну власність. На думку автора, виходити треба 

з того, що вулиці і дороги міст та інших населених пунктів, як і землі загального 

користування, на яких вони знаходяться, «ipso jure» (в силу закону) перебувають у 

комунальній власності територіальних громад, які забезпечують організацію їх 

будівництва та подальше утримання. Замовниками будівництва міських доріг і 

вулиць у переважній більшості випадків є органи місцевого самоврядування чи 

комунальні підприємства. Тому, скоріш за все, існує потреба в установленні 

особливого порядку виконання робіт з проектування та будівництва доріг 

[населених пунктів] органами місцевого самоврядування чи комунальними 

підприємствами, їх інвентаризації, паспортизації, прийняття в експлуатацію, 

передачі на баланс комунальних служб та внесення до спеціального 

(муніципального) реєстру, без окремої державної реєстрації права власності чи 

інших речових прав на них та без відведення окремих земельних ділянок для цих 

потреб. Це дозволить зберегти режим загального користування на землях, що 

зайняті вулицями та дорогами населених пунктів [65].   

З очевидністю, земельно-правові питання не охоплюються  предметом цього 

дослідження, хоч коротко можна зазначити таке. З часів Давнього Риму праву 

відомий принцип «superficies solo cedit» – збудоване на землі слідує за нею. У 

багатьох сучасних країнах з розвиненими правовими системами цей принцип 

реалізований з абсолютною повнотою – збудоване на землі взагалі не розглядається 

як окрема річ, а в обороті виступає земельна ділянка; будівлі та споруди на ній є 

лише складовим частинами речі – земельної ділянки [66]. В Україні ж ситуація є 

зворотною – земельна ділянка автоматично слідує юридичній долі будинків, 

будівель і споруд, розташованих на ній, що являє собою успадкований радянський 
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підхід. У будь-якому разі, з господарсько-правового погляду вважаємо, що 

невизнання доріг та інших інженерних споруд об’єктами нерухомості та, як 

наслідок, відсутність формалізації прав на них створює невизначеність правового 

режиму таких споруд та недостатню захищеність відповідних прав інвесторів. 

Вищенаведена аргументація А. Ріпенка не враховує численних ситуацій 

будівництва на землях загального користування інженерних споруд приватними 

інвесторами (у тому числі на умовах державно-приватного партнерства). 

Вважаємо, що питання правового режиму земель та питання правового режиму 

прав власників інженерних споруд (інвесторів) є відносно автономними; тож 

інженерні споруди повинні визнаватися самостійними об’єктами нерухомості, а 

речові права на них – підлягати державній реєстрації в загальному порядку. При 

цьому інвестору може надаватися право користування відповідною земельною 

ділянкою у разі, коли передача її у приватну власність є неможливою, як це, 

наприклад, спеціально передбачено ст.8 Закону України «Про державно-приватне 

партнерство» [67].    

Поняття об’єкта інвестування не співпадає ні з «об’єктом будівництва», ні 

з «об’єктом нерухомості». Ілюстрацією тут можуть слугувати положення Закону 

України від 19.06.2003 р. «Про фінансово-кредитні механізми  і управління майном 

при будівництві житла та операціях з нерухомістю» [68], де співвідношення 

зазначених понять знайшло пряме відображення  (хоч цей Закон і стосується лише 

житлового будівництва). Так, об’єкт будівництва – це будівля, споруда або 

комплекс споруд, будівництво яких організує забудовник та фінансування 

будівництва яких здійснює управитель за рахунок отриманих в управління коштів 

(абз.6 ст.2 Закону), а об’єкт інвестування – це квартира або приміщення соціально-

побутового призначення (вбудовані в житлові будинки або окремо розташовані 

нежитлові приміщення, гаражний бокс, машиномісце тощо) в об’єкті будівництва, 

яке після завершення будівництва стає окремим майном (абз.7 ст.2). Об’єктом 

інвестування є той актив, який набувається конкретним інвестором в обмін на 

здійснену інвестицію. Відтак єдиний об’єкт будівництва може вміщувати множину 

об’єктів інвестування. І навпаки, комплекс самостійних об’єктів будівництва може 
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становити єдиний об’єкт інвестування одного інвестора за одним інвестиційним 

договором. 

З урахуванням сказаного, об’єктами інвестування в нежитловому 

будівництві є: 

• нежитлові будівлі; 

• нежитлові приміщення; 

• інженерні споруди.  

О.А. Антипова відзначає, що вкладення в придбання ресурсів, необхідних 

при будівництві об’єктів, інвестиціями в будівництво не є. Усі необхідні для 

будівництва ресурси мають грошову оцінку, є товарами і об’єктами цивільних 

прав. Вкладення в придбання об’єктів цивільних прав, що використовуються в 

будівельному виробництві, здійснюються в рамках інвестиційних правовідносин 

іншої спрямованості, і для визнання їх такими не має значення те, як будуть 

використані придбані блага надалі – для будівництва, для подальшого продажу або 

взагалі для безоплатної передачі третім особам. Інвестиційні правовідносини, 

спрямовані на придбання будівельних ресурсів, і інвестиційні правовідносини в 

будівництві мають різні об’єкти і різний зміст, що виключає можливість їх 

ототожнення [40, c.134].  

У цілому погоджуючись з такою позицією, уточнимо, що, на нашу думку, 

далеко не будь-яке придбання будівельних ресурсів взагалі являтиме собою 

здійснення інвестицій. Так, безумовно, буде інвестицією придбання земельної 

ділянки під забудову. Однак придбання будівельних матеріалів, які споживаються 

в процесі виробництва, являтиме собою не інвестиції, а поточні операції суб’єкта 

господарювання.  

Розмежування об’єкта будівництва та об’єкта інвестування важливе для 

цілей застосування ч.3 ст.4 Закону України «Про інвестиційну діяльність». Ця 

норма встановлює, що передбачене нею спеціальне коло способів інвестування та 

фінансування будівництва стосується «об’єктів житлового будівництва». Як вже 

зазначалося вище, згідно з Державним класифікатором будівель і споруд будівлі 

класифікуються за їх функціональним призначенням. А будівлі, що 
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використовуються або запроектовані для декількох призначень, повинні бути 

ідентифіковані за однією класифікаційною ознакою відповідно до головного 

призначення. Таким чином, попри можливу наявність нежитлових приміщень у 

житловому будинку, «об’єктом житлового будівництва» в розумінні ч.3 ст.4 Закону 

«Про інвестиційну діяльність» виступатиме житловий будинок в цілому як будівля,  

головне функціональне призначення якої стосується проживання людей. Однак при 

цьому нежитлові приміщення у житловому будинку можуть виступати 

самостійними об’єктами інвестування. Виникає питання: чи необхідно 

дотримуватися обмежень щодо способів інвестування, встановлених 

розглядуваною нормою, при інвестуванні саме у нежитлові приміщення? Власне 

текст норми відповіді на це питання не дає. На нашу думку, інвестування у 

нежитлові приміщення, навіть коли вони знаходяться в житлових будинках, може 

здійснюватися без урахування відповідних обмежень, оскільки сенс цих обмежень 

полягає у наданні посилених гарантій прав фізичних осіб щодо отримання житла. 

У зв’язку з цим пропонується доповнити ч.3 ст.4 Закону «Про інвестиційну 

діяльність» реченням такого змісту: «Інвестування та фінансування будівництва 

об’єктів нежитлового будівництва, а також нежитлових приміщень в об’єктах 

житлового будівництва, може здійснюватися з використанням будь-яких способів, 

не заборонених законом».  

Суб’єкти інвестиційних правовідносин у нежитловому будівництві. 

Насамперед необхідно зазначити, що склад інвестиційних правовідносин в 

будівництві відрізняється від складу будівельних правовідносин взагалі.  

До учасників господарських правовідносин щодо організації та здійснення 

будівельної діяльності відносять забудовників, архітекторів (інженерів), проектні 

організації, експертні організації, підрядні організації, органи державної влади та 

місцевого самоврядування, наділені господарською компетенцією щодо вирішення 

питань з організації та здійснення будівельної діяльності [69, c.254]. Інвестору 

серед таких учасників, як правило, не приділяється істотна увага. 
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Тимчасом, у будь-якому інвестиційному правовідношенні завжди повинен 

бути визначений суб’єкт, який здійснює вкладення, іменований як сторона, що 

виконує таку функцію, інвестором.  

Відповідно до ч.2 ст.5 Закону України «Про інвестиційну діяльність» 

інвестори – це суб’єкти інвестиційної діяльності, які приймають рішення про 

вкладення власних, позичкових і залучених майнових та інтелектуальних 

цінностей в об’єкти інвестування. Інвестори можуть виступати в ролі вкладників, 

кредиторів, покупців, а також виконувати функції будь-якого  учасника 

інвестиційної діяльності. 

У юридичній літературі вдаються до уточнення й деталізації легального 

визначення інвестора. Так, на думку О.Е. Сімсон, інвестор – це фізична чи 

юридична особа, а також держава чи територіальна громада, що вкладає майно, 

майнові права й інші цінності, які мають ринкову вартість, з метою одержання 

прибутку безпосередньо у власний чи створюваний ним об’єкт інвестування, або 

через передачу їх реципієнту для реалізації (використання) інвестицій на підставі 

договору інвестиційного характеру [37, с. 9]. За визначенням В.В. Поєдинок, 

інвестор – це суб’єкт господарських відносин, який в установленому 

законодавством порядку зобов’язується здійснити та/або фактично здійснює 

ризикове вкладення в об’єкти власної господарської діяльності або господарської 

діяльності іншого суб’єкта належних йому на праві власності чи іншому праві 

майнових цінностей з метою отримання прибутку та/або іншого корисного ефекту 

внаслідок їх цільового та ефективного господарського використання, а також 

здійснює контроль за таким використанням [70, с. 100]. 

Поза тим, «інвестор» є поняттям інвестиційного законодавства, яке вимагає 

співвіднесення з тими поняттями, які використовуються для позначення суб’єктів 

саме у будівельному законодавстві.  Визнаною проблемою є встановлення 

співвідношення понять «забудовник» – «замовник» – «інвестор» [71].  

Провідна роль у процесі організації та здійснення будівельної діяльності 

відводиться забудовнику, який може виступати не лише суб’єктом 

господарювання, а й фізичною особою. Адже забудовник – це особа, з якої 
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починаються та на якій закінчуються всі права на здійснення будь-яких 

будівельних робіт щодо об’єкта будівництва на земельній ділянці та мотиваційні 

дії якої зумовлюються перетином встановлених публічною владою обмежень та її 

власними спрямуваннями й планами [69, c.250]. 

C.М. Саврук виділяє такі характерні ознаки забудовника: 

1) особа, яка отримала право на земельну ділянку для забудови та виконує 

дії, необхідні для здійснення будівництва; 

2) особа, яка освоює та спрямовує на будівництво виділені на нього 

капіталовкладення; 

3) особа, яка виконує функції замовника [72, с.151]. 

Як вказує О.О. Квасніцька, якщо дві останні ознаки дійсно характеризують 

«забудовника», то право на земельну ділянку не в усіх випадках є обов’язковим. 

Враховуючи реформування містобудівного законодавства за останній час, варто 

зазначити, що забудовник (замовник) – це фізична або юридична особа, яка має 

намір щодо забудови території (однієї чи декількох земельних ділянок) і подала в 

установленому законодавством порядку відповідну заяву. Отже, обов’язкова 

наявність у забудовника титульних прав на земельну ділянку нині не є його 

характерною ознакою. Більше того, ч. 4 ст. 34 Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності» вказує на випадки, коли будівництво може виконуватися 

взагалі без права на землю, зокрема в разі реконструкції, реставрації або 

капітального ремонту об’єктів будівництва [69, c.250]. 

Поняття «замовник» та «забудовник» у будівельному законодавстві 

упродовж тривалого часу вживалися здебільшого як тотожні. Так,  п.1.2 Положення 

про замовника-забудовника (єдиного замовника, дирекцію підприємства, що 

будується) та технічного нагляду, затвердженого постановою Державного 

будівельного комітету СРСР від 2 лютого 1988 р. [73], передбачав, що замовник-

забудовник є юридичною особою, розпоряджається грошовими коштами, які 

виділяються на фінансування капітальних вкладень, а також всіма матеріальними 

цінностями, що обліковуються на балансі капітального будівництва, має печатку зі 

своїм найменуванням (наразі зазначене Положення не застосовується згідно з 
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постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2016 р. №1066 «Про визнання 

деяких актів Української РСР такими, що втратили чинність, та актів Союзу РСР 

такими, що не застосовуються на території України» [74]). Певний час (до внесення 

змін згідно з Законом № 3038-VI від 17.02.2011 р.) Закон України «Про 

архітектурну діяльність» так само використовував подвійний термін «замовник 

(забудовник)».  Про тотожність термінів «забудовник» і «замовник» йдеться і в 

судовій практиці Верховного Суду України [75]. 

Для встановлення співвідношення понять «забудовник» і «замовник» 

С.М. Саврук пропонує звернутись до філологічного тлумачення цих слів. Так, 

«забудовник» – це той, хто будує що-небудь для себе. Забудова – спорудження 

будівель на земельній ділянці. Замовник – це той, хто замовляє що-небудь. 

Замовляти означає доручати кому-небудь виготовити, виконати, підготувати що-

небудь у певний, наперед визначений, строк. Тобто з філологічної точки зору ці 

поняття не є тотожними [72, с.152]. 

Згідно з Рішенням Київської міської ради від 27.01.2005 р.  № 11/2587 «Про 

правила забудови м. Києва» (яке втратило чинність на підставі Рішення Київської 

міської ради від 13.09.2011 р. № 11/6227) [76], замовник визначався як юридична 

чи фізична особа, яка самостійно або за дорученням інвестора (власника об’єкту 

нерухомості) розміщує замовлення і укладає договори на виконання проектно-

вишукувальних і будівельно-монтажних робіт по спорудженню будинків і споруд, 

прокладанню інженерних мереж, здає об’єкт (будову) в експлуатацію та виконує 

інші функції відповідно до законодавства; а забудовник  визначався як особа, яка 

отримала право на забудову території, будівництво об’єкту та виконує функції 

замовника. Очевидно, тут закладена та сама ідея, що випливає і з філологічного 

тлумачення слів «замовник» та «забудовник».   

Т.В. Блащук зазначає, що замовник – це є забудовник, який щось замовляє, 

як то роботи, товари, послуги. Звідси стає зрозумілим поняття «виконання функцій 

замовника», тобто виконання дій щодо реалізації прав забудовника шляхом 

замовлення робіт, товарів, послуг. Якщо забудовник одержує свій статус за 

наявності його ініціативи та рішення владного органу, то замовники здобувають 



 

 

59 

свої повноваження на участь у будівельному процесі в договірному порядку [77, 

с.103].  

Поширеною є точка зору, згідно з якою поняття «забудовник» є ширшим, ніж 

поняття «замовник» та може бути тотожним із поняттям «замовник» тільки у 

випадку, коли забудовник безпосередньо, без допомоги спеціальної організації, 

виконує будівельні роботи підрядним способом та виступає перед підрядником у 

якості замовника. Тимчасом, забудовник може і не здійснювати функції замовника 

самостійно, а натомість укладе договір про надання відповідних послуг із 

спеціальною організацією, яка і буде здійснювати такі функції згідно з договором 

і буде виступати замовником перед підрядником [71].  

З цього робиться висновок, що замовник як самостійний суб’єкт 

будівельного процесу, на відміну від забудовника, є факультативним, оскільки 

забудовник може самостійно виконувати ці функції і лише його участь 

законодавством розглядається як обов’язкова й необхідна [78].  

Наразі Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» оперує 

єдиним терміном «замовник» та визначає його як фізичну або юридичну особу, яка 

має намір щодо забудови території (однієї чи декількох земельних ділянок) і подала 

в установленому законодавством порядку відповідну заяву (п.4 ст.1). Аналогічно, 

Закон «Про архітектурну діяльність» визначає замовника як фізичну  або юридичну 

особу, яка має у власності або у користуванні земельну ділянку, подала у 

встановленому законодавством порядку заяву (клопотання) щодо її забудови для 

здійснення будівництва або зміни (у тому числі шляхом знесення) об'єкта 

містобудування.  

На думку А.В. Смітюха, заміна поняття «забудовник» терміном «замовник» 

не є вдалою, оскільки зміст поняття «замовник» у розумінні п.4 ч. 1 ст. 1 Закону 

«Про регулювання містобудівної діяльності» зводиться до суто процедурної 

сторони питання і не охоплює всіх аспектів діяльності особи, від імені якої 

здійснюється забудова ділянки. До того ж, на забудову однієї ділянки можуть 

подати заяви кілька осіб, що конкурують між собою у своїх правах, утім лише одна 

особа – забудовник вважатиметься такою, хто має право здійснювати забудову і хто 
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оформить відповідні дозволи та іншу будівельну документацію. У будь-якому разі 

визначальним, на думку автора, є те, що така особа організовує забудову ділянки 

від свого імені, а не те, що вона замовляє при цьому певні послуги [79, с.67] 

Вважаємо, що для оцінки законодавчих змін, про які йдеться, слід брати до 

уваги цілі, які переслідував сам законодавець при внесенні відповідних змін. По-

перше, відмова від використання терміну «забудовник» на користь «замовника» 

свідчить про тенденцію дерегуляції будівельної діяльності, оскільки набуття 

статусу забудовника традиційно пов’язувалося з видачею адміністративних актів – 

дозвільних документів у будівництві.  

По-друге, використання терміну «замовник» забезпечує системну 

координацію будівельного законодавства та Цивільного кодексу України, ст. 876 

якого встановлює, що власником об’єкта будівництва або результату інших 

будівельних робіт є замовник, якщо інше не передбачено договором. Вищезгадана 

позиція, згідно з якою замовник є лише факультативним суб’єктом поряд з 

забудовником, не враховує того очевидного факту, що зазначений факультативний 

суб’єкт не може розглядатися як замовник в розумінні ЦК, оскільки це означало б 

визнання його власником об’єкта будівництва.  На нашу думку, в даному випадку 

має місце передача (делегування) прав у господарських зобов’язаннях відповідно 

до ст.195 ГК України. Ця стаття встановлює, що управнений суб’єкт 

господарського зобов’язання, якщо інше не передбачено законом, може передати 

другій стороні, за її згодою, належні йому за законом, статутом чи договором права 

на одержання майна від третьої особи з метою вирішення певних питань щодо 

управління майном або делегувати права для здійснення господарсько-

управлінських повноважень. Передача (делегування) прав тягне за собою обов’язок 

суб’єкта, який одержав у результаті такої передачі (делегування) додаткові 

повноваження, вирішувати відповідне до цих повноважень коло господарських 

питань та нести відповідальність за наслідки рішень, що ним приймаються. 

По-третє, визнання законодавцем того, що терміни «забудовник» та 

«замовник» позначають фактично одну й ту ж саму особу («забудовник – особа, що 

виконує функції замовника»), є кроком до спрощення понятійного апарату 
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законодавства, що відповідає світовим тенденціям. На нашу думку, смислове 

навантаження терміну «замовник» не вичерпується лише замовленням робіт; 

визначальним є те, що замовник виступатиме титулодержателем збудованого 

об’єкта.   

Таким чином, далі у цій роботі ключовий суб’єкт будівельної діяльності 

іменуватиметься замовником, за винятком випадків, коли термін «забудовник» 

вживається в цитованих джерелах. 

Стосовно співвідношення понять «замовник» та «інвестор», то слід 

зазначити, що визначення загального поняття інвестора у будівництві на 

законодавчому рівні відсутнє. Вже згадувані Правила забудови м. Києва визначали 

інвестора як суб’єкта інвестиційної діяльності, який приймає рішення про 

вкладення власних, позичкових, залучених майнових та інтелектуальних цінностей 

у будівництво об’єкта інвестування, забезпечує його фінансування і 

розпоряджається вкладеними інвестиціями на свій розсуд з метою одержання 

прибутку (доходу) або соціального ефекту. 

Замовник та інвестор можуть співпадати або не співпадати в одній особі. 

Співпадіння функцій замовника й інвестора має місце, коли замовник вступає у 

правовідносини щодо будівництва об’єкта на власній земельній ділянці, від свого 

імені фінансує цей об’єкт та набуває право власності на нього в установленому 

порядку. При цьому особа виконуватиме функцію інвестора в частині 

фінансування будівництва та функцію замовника – стосовно підрядників, які 

безпосередньо будують такий об’єкт. 

П.2 постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 2000 р. № 168 «Про 

порядок передачі права на завершення припинених будівництвом об’єктів житла» 

містить окреме визначення замовника-інвестора: це юридична особа, місцевий 

орган виконавчої влади, виконавчий орган рад, фонди підтримки індивідуального 

та молодіжного житлового будівництва, які одночасно поєднують в собі функції 

замовника та інвестора [80]. 

У  свою чергу, замовник і інвестор можуть існувати окремо один від одного 

у випадку, коли між інвестором і замовником укладено інвестиційний договір на 
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будівництво. Правова проблематика таких договорів спеціально розглянута нами в 

підрозділі 2.2 цієї роботи.  

Підрядник є стороною договору будівельного підряду, яка виконує та 

передає замовнику закінчені роботи (об’єкт будівництва), передбачені договором 

підряду. Саме в процесі виконання таких робіт відбувається фактичне 

перетворення інвестиційних ресурсів замовника (інвестора) у вкладення в об’єкт 

будівництва. Підрядник несе значну частину ризиків інвестиційного проекту 

будівництва. З огляду на це, безсумнівно, підрядник належить до суб’єктів 

інвестиційних правовідносин в будівництві, хоч і не є одержувачем (реципієнтом) 

інвестицій. 

До основних учасників будівельних правовідносин, окрім замовника, 

належать архітектори (фізичні особи) та проектні організації, що здійснюють 

проектні роботи для будівництва відповідно до вимог ДБН А.2.2-3-2004 «Склад, 

порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для 

будівництва» та розроблення містобудівної документації згідно з вимогами ДБН 

360-92 «Планування та забудова міських та сільських поселень» [81]. На 

архітекторів та проектні організації покладається значний спектр повноважень, 

серед яких не лише розроблення проекту на підставі завдання на проектування, а й 

обрання категорії складності об’єкта будівництва, від чого залежатиме ступінь 

участі органів державної експертизи, органів містобудування у прийнятті 

заключних рішень щодо об’єкта архітектури [69, с.251].  

Не заперечуючи виняткової важливості архітекторів та проектних 

організацій для будівництва як виробничої господарської діяльності, вважаємо, що 

вони не є суб’єктами інвестиційних правовідносин у будівництві як таких, що 

стосуються руху капіталів у відповідній сфері.   

Правовідносини у сфері  інвестування будівництва також включають в себе 

й інших учасників – суб’єктів інвестиційної діяльності, що безпосередньо 

сприяють процесу вкладення інвестицій в об’єкт інвестування або процесу 

реалізації інвестиції, виконують роботи чи надають послуги, спрямовані на 

кінцевий результат інвестиційної діяльності – одержання прибутку на підставі 



 

 

63 

додаткового до інвестиційного договірного зобов’язання (перш за все, застави, 

гарантії, страхування і т.п.) [37, с. 9]. До таких суб’єктів (їх можна іменувати 

допоміжними) належать фінансові компанії, банки, інститути спільного 

інвестування, учасники ринку цінних паперів, ріелтори тощо.  

Крім суб’єктів, які безпосередньо здійснюють інвестиційну діяльність, в 

інвестиційних правовідносинах присутні суб’єкти організаційно-господарських 

повноважень. 

За визначенням І.М. Кравець, суб’єктом організаційно-господарських 

повноважень є такий суб’єкт господарських правовідносин, який здійснює 

управління господарською діяльністю суб’єктів господарювання та/або її 

регулювання (складовою яких є контроль) за наявності для цього правових підстав 

та фактичних можливостей. До суб’єктів організаційно-господарських 

повноважень належать: 1) органи державної влади та органи місцевого 

самоврядування; 2) господарські об’єднання; 3) власники майна унітарних 

підприємств та контролюючі власники корпоративних прав; 4) інші суб’єкти, яким 

організаційно-господарські повноваження делеговані власником відповідного 

майна [82, с. 49, 52–53].  

Зміст інвестиційних правовідносин в нежитловому будівництві. Зміст 

будь-якого правовідношення становлять суб’єктивні права і юридичні обов’язки 

його суб’єктів. Інвестиційні правовідносини в будівництві складаються з приводу 

споживання або використання інвестором належних йому майнових цінностей, що 

мають грошову оцінку, в процесі будівельного виробництва, в результаті якого у 

нього виникнуть права на створений об’єкт будівництва. Інвестиції в будівництво 

– це несення витрат при здійсненні будівельного виробництва.   

У Законі України «Про інвестиційну діяльність» зміст інвестиційних 

правовідносин розкривають статті 7 («Права суб’єктів інвестиційної діяльності») 

та 8 («Обов’язки суб’єктів інвестиційної діяльності»). Як зазначає В.В. Поєдинок, 

переважна частина прав та обов’язків, перелічених у цих статтях, є загальними 

правами та обов’язками у сфері господарської (передусім підприємницької) 

діяльності (фактично усі положення ст. 7, ч. 2 та 3 ст. 8) [35, c.118]. Однак три з 
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чотирьох обов’язків інвесторів, перерахованих в частині 1 ст.8 Закону «Про 

інвестиційну діяльність», стосуються будівництва. Йдеться про обов’язки: 

одержати дозвіл на виконання будівельних робіт у випадках та порядку, 

встановлених Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності»; 

одержати письмовий звіт експертизи проекту будівництва у випадках та 

порядку, встановлених статтею 31 Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності»; 

одержати позитивний висновок державної експертизи інвестиційного 

проекту у випадках та порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України (цей 

обов’язок стосується будівництва у випадках, коли до інвестиційного проекту 

включається проект будівництва згідно з ч.3 ст.2 Закону «Про інвестиційну 

діяльність»).  

Відтак пропонуємо таке визначення правовідносин інвестування об’єктів 

нежитлового будівництва: це господарські правовідносини, що складаються між 

замовниками, інвесторами, підрядниками, іншими суб’єктами інвестиційної 

діяльності та суб’єктами організаційно-господарських повноважень, змістом яких 

є суб’єктивні права та юридичні обов’язки майнового та організаційного характеру 

щодо вкладення інвестицій з метою створення або придбання об’єкта інвестування 

(нежитлової будівлі, нежитлового приміщення, інженерної споруди) та реєстрації 

прав на нього, крім випадків, коли така реєстрація не здійснюється згідно з 

законом.  

Також на основі вищевикладеного вважаємо за можливе визначити такі 

характерні риси правовідносин інвестування об’єктів нежитлового будівництва, 

які, зокрема, відрізняють їх від інвестиційних правовідносин в житловому 

будівництві: 

• інвесторами у цих правовідносинах є переважно суб’єкти 

господарювання (тимчасом як інвесторами об’єктів житлового будівництва є 

насамперед громадяни, заінтересовані в отриманні житла); 

• коло способів інвестування законодавчо не обмежене, що дозволяє 

вибір найбільш економічно ефективного способу (тимчасом як перелік допустимих 
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способів інвестування об’єктів житлового будівництва імперативно визначений ч.3 

ст.4 Закону України «Про інвестиційну діяльність»); 

• об’єкти інвестування надзвичайно різноманітні за своїми функціями і 

суспільним значенням (тимчасом як функціональне призначення об’єктів 

житлового будівництва та відповідних їм об’єктів інвестування єдине – 

проживання людей); 

• об’єкти інвестування здебільшого будуються не за типовими 

проектами, натомість мають індивідуальні характеристики (це пояснюється 

надзвичайною різноманітністю та вузькою спеціалізацією господарських та інших 

потреб, які задовольняють ці об’єкти); 

• значна частина об’єктів інвестування є складними, вимагає 

високоспеціалізованого технічного обслуговування й експлуатації в 

постбудівельному періоді (як-от об’єкти промислового, транспортного, 

енергетичного, гідротехнічного будівництва); 

• замовниками часто виступають державні органи та органи місцевого 

самоврядування (зокрема, щодо об’єктів публічної інфраструктури), що 

обумовлює необхідність узгодження публічних і приватних інтересів; 

• критерієм прийняття рішення про інвестування в проект будівництва є 

ефективність його здійснення (англ. value for money). Вона не обов’язково 

передбачає найнижчу ціну, швидше досягнення найкращого доступного результату 

за витрачені кошти, з урахуванням міркувань усього життєвого циклу проекту*. 

 

1.3. Правові способи інвестування об’єктів нежитлового будівництва 

Питання правових способів інвестування принципово значуще для цілей 

цього дослідження. Згідно з законодавством України правовий режим об'єктів 

житлового та нежитлового будівництва відрізняється колом дозволених способів 

інвестування в ті та інші об’єкти. 

                                                 

* Детально концепція ефективності здійснення проекту (value for money) описана в підрозділі 

3.1 роботи. 
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У господарсько-правовій літературі поняття способу інвестування 

будівництва запропоноване К.О. Рябовою: це структурована послідовність 

(система) конкретних дій, здійснюваних в процесі організації вкладення інвестицій 

в функціональну систему матеріального виробництва, де капітальні вкладення 

перетворюються в основні засоби у вигляді готових до експлуатації об’єктів 

інвестування (нерухомого майна), кінцевим результатом яких є отримання в натурі 

результату інвестування для споживання його якостей або отримання відсоткового 

доходу від управління готовими до експлуатації будинками та спорудами [83, с.34]. 

У цілому підтримуємо таке визначення, з застереженням про те, що не усі об’єкти 

будівництва кваліфікуються законодавцем як нерухоме майно (див. у 

попередньому підрозділі дискусію щодо інженерних споруд).     

Як вже зазначалося, перелік дозволених способів інвестування об’єктів 

житлового будівництва імперативно визначений ч.3 ст.4 Закону України «Про 

інвестиційну діяльність»: інвестування та фінансування будівництва об’єктів 

житлового будівництва з використанням недержавних коштів, залучених від 

фізичних та юридичних осіб, у тому числі в управління,  може здійснюватися 

виключно через фонди фінансування будівництва, фонди операцій з нерухомістю, 

інститути спільного інвестування, а також шляхом емісії цільових облігацій 

підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передачі 

об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва. Інші способи фінансування 

будівництва таких об’єктів визначаються виключно законами. 

Жодних приписів щодо дозволених (або заборонених) способів інвестування 

об’єктів нежитлового будівництва законодавство України не містить. Відтак можна 

стверджувати, що в цій царині діє загальний принцип свободи підприємництва: 

дозволено усе, що прямо не заборонено законом.  

Спершу розглянемо, чи можуть бути застосовані в нежитловому будівництві 

ті способи інвестування, що перелічені в ч.3 ст.4 Закону «Про інвестиційну 

діяльність». А.В. Смітюх наголошує на тому, що такі способи не є 

однопорядковими. Так, при фінансуванні будівництва житла через фонди операцій 

з нерухомістю (ФОН) та інститути спільного інвестування (ІСІ) інвестор отримує 
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у власність не житло, а доходи від придбаних ним цінних паперів, які обумовлені 

тим, що: (а) емітент таких цінних паперів продає збудовану нерухомість третім 

особам і розподіляє отримані кошти між всіма інвесторами – власниками цінних 

паперів; (б) інвестор перепродає цінні папери третім особам дорожче, ніж він 

придбав їх.  

Саме через це фінансування будівництва житла через ФОН та ІСІ не можна 

розглядати як інвестування у нерухомість, оскільки нерухомість не є об’єктом 

інвестування – інвестор її не отримує. Тобто всі зазначені у ст. 4 Закону «Про 

інвестиційну діяльність» способи передбачають фінансування будівництва житла 

за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, але тільки фонди фінансування 

будівництва (ФФБ) і цільові будівельні облігації є, власне, засобами інвестування 

у нерухомість. Фінансуючи будівництво житла через ІСІ і ФОН, інвестор вкладає 

кошти у цінні папери з метою отримання прибутку від їх погашення емітентом або 

продажу третім особам, що підпадає під визначення фінансового (а саме 

портфельного) інвестування, а не капітального інвестування у нерухомість [79, 

c.127-128].  

Правовий режим фондів фінансування будівництва визначено Законом 

України від 19.06.2003 р. «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном 

при будівництві житла та операціях з нерухомістю». Відповідно до п. 15 ч. 1 ст. 2 

зазначеного Закону фонд фінансування будівництва – це кошти, передані 

управителю ФФБ в управління, які використані чи будуть використані управителем 

у майбутньому на умовах Правил фонду та договорів про участь у ФФБ. 

На думку І.М. Кучеренко, ФФБ є не коштами, а одним із механізмів 

залучення грошових коштів від фізичних та юридичних осіб для фінансування 

будівництва житла [84, с. 102]. К.О. Рябова заперечує таку позицію, вказуючи, що 

ФФБ за своєю природою є певною «сукупністю» інвестиційних коштів, 

акумульованих на банківському рахунку, отриманих від інвесторів (довірителів) у 

довірчу власність і таких, що реалізуються згідно визначеного кошторису з метою 

фінансування будівництва. А от процес залучення, акумулювання та реалізації цих 

інвестиційних коштів із використанням ФФБ можна назвати механізмом, хоч, на 
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думку авторки, більш доцільно використовувати термін «спосіб інвестування» [83, 

c.46-47].  

Об’єктом інвестування згідно з зазначеним Законом є квартира або 

приміщення соціально-побутового призначення (вбудовані в житлові будинки або 

окремо розташовані нежитлові приміщення, гаражний бокс, машиномісце тощо) в 

об’єкті будівництва, яке після завершення будівництва стає окремим майном (абз.7 

ст.2). З визначення об’єкта інвестування стає зрозумілим, що використання ФФБ 

як спосіб інвестування властивий саме житловому будівництву; ті нежитлові 

приміщення, які згадуються у визначенні, так само задовольняють особисті 

потреби фізичних осіб, додаткові до основної потреби у житлі («приміщення 

соціально-побутового призначення»). Власне, вже з назви Закону слідує висновок 

про те, що інвестування нежитлового будівництва він не стосується («Про 

фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла…»). 

Відтак відносини, пов’язані з використанням ФФБ, не розглядатимуться в цій 

роботі. 

Правовий режим цільових будівельних облігацій визначено, окрім базового 

Закону України від 23.02.2004 р. «Про цінні папери та фондовий ринок» [85], 

Положенням про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій 

міжнародних фінансових організацій та їх обігу, затвердженим рішенням НКЦПФР 

України від 27.12.2013 р. №2998 [86].  

Відповідно до п. 5 Положення, емітент може розміщувати відсоткові, цільові 

та дисконтні облігації. Інвестування та фінансування спорудження об’єктів 

житлового будівництва, що здійснюється з використанням недержавних коштів, 

залучених від фізичних та юридичних осіб, крім випадків, передбачених 

законодавством, через розміщення облігацій допускається лише в разі здійснення 

емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими 

здійснюється шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва 

(абз.5 підп.3 п.5 Положення).  За текстом Положення не йдеться про можливість 

використання цільових (або будь-яких інших) облігацій для інвестування об’єктів 
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нежитлового будівництва. Тож слід зробити висновок, що цей спосіб є спеціальним 

способом інвестування об’єктів тільки житлового будівництва.    

Правовий режим фондів операцій з нерухомістю визначено вже згадуваним 

вище Законом «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при 

будівництві житла та операціях з нерухомістю», а правове становище інститутів 

спільного інвестування – Законом України від 05.07.2012 р. «Про інститути 

спільного інвестування» [87]. Вже йшлося про те, що передбачені цими Законами 

механізми безпосередньо стосуються інвестування в цінні папери (сертифікати 

ФОН, акції корпоративного фонду, інвестиційні сертифікати пайового фонду), а не 

в об’єкти будівництва. Насправді, на нашу думку, з точки зору інвестиційного 

права зазначені механізми все одно можуть розглядатися як способи інвестування 

будівництва, якщо мати на увазі будівництво як сферу матеріального виробництва 

загалом. В результаті використання цих механізмів фінансові ресурси інвесторів 

залучаються саме в будівельну сферу, хоч і опосередковано. Натомість, аргументи 

іншого характеру проти дослідження  врегульованих відповідними Законами 

відносин у цій роботі.   

ФОН не є інститутом, що «конкурує» з ФФБ і не є його альтернативою, 

оскільки розрахований на інвесторів з іншою мотивацією – портфельних 

інвесторів, яких цікавить не придбання новоствореної нерухомості, а спільне з 

іншими інвесторами фінансування її будівництва і отримання доходу від 

подальшого її використання і відчуження. Суть схеми ФОН полягає у тому, що: 

емітент-фінансова установа випускає цінні папери – сертифікати ФОН, фізичні та 

юридичні особи придбають ці сертифікати і сплачують за них грошові кошти, які 

набувають статусу довірчої власності і складають ФОН; емітент як управитель, або 

інша уповноважена емітентом фінансова установа-управитель фінансує 

будівництво нерухомості за рахунок коштів, наданих інвесторами в обмін на 

сертифікати ФОН; будівництво здійснюється забудовником самостійно, або із 

залученням генерального підрядника за рахунок коштів ФОН, переданих 

забудовнику управителем; збудовану нерухомість управитель продає, або передає 
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в оренду третім особам і отримані доходи розподіляє між власниками сертифікатів 

ФОН, сертифікати при цьому погашаються [88, c.300-301].  

Як вказує А.В. Смітюх, істотними особливостями ФОН, порівняно з іншими 

видами фондів, передбаченими законодавством України (пайові інвестиційні 

фонди, фонди фінансування будівництва) є те. що:  

- ФОН має найскладнішу інвестиційну схему серед всіх фондів;  

- інвестори ФОН не можуть ані отримати гроші до завершення строку обігу 

сертифікатів, ані вплинути на управителя, навіть об’єднавшись, отже – приймають  

на себе великий ризик; 

- інвестори фінансують будівництво, але не отримують нерухомості, отже 

часто не бачать сенсу брати на себе ризики; 

- створення ФОН узгоджується, а його діяльність контролюється водночас і 

НБУ/НКРРФП і НКЦПФР, що суттєво збільшує організаційні і часові витрати; 

- ФОН є вузькоспеціалізованою схемою, яку слід облаштовувати під один 

конкретний об’єкт будівництва, тоді як ФФБ можна створити під декілька об’єктів, 

а ПІФ – під різні операції; 

- ФОН є повністю «банкоцентричним», він передбачає повну залежність 

забудовника від управителя, тому використовується лише в разі, якщо забудовник 

і управитель перебувають під контролем однієї групи осіб.  

Автор доходить цілком обґрунтованого висновку, що ця схема акумулює 

більшість вад інших схем, але не надає якихось додаткових переваг порівняно з 

ними, тож перспективи використання ФОН як інвестиційної схеми уявляються 

незадовільними [88, c.302]. 

Щодо інститутів спільного інвестування, передусім пайових фондів, то 

використання їх для фінансування будівництва пов’язане виключно з оптимізацією 

податкових наслідків. Доходи, отримані пайовим фондом від інвестиційної 

діяльності та його пасивні доходи податками не обкладаються. Пайові фонди не є 

юридичними особами та по суті є безподатковими структурами. При первісному 

вкладенні коштів в інвестиційний проект «напряму» або через інвестиційний фонд 

ніяких відмінностей немає. Однак переваги пайового фонду інвестор відчує, коли 
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побажає вийти з проекту і вкласти кошти в інший. У першому випадку доведеться 

сплатити податок на прибуток і вкласти в новий проект лише суму, що залишилася. 

У другому ж випадку податкових втрат не буде. Прибуток, отриманий від операцій 

з активами фонду, знову інвестують, збільшуючи вартість портфелю пайового 

фонду, при цьому уникаючи проміжного оподаткування. Податки з інвесторів 

будуть стягуватися тільки при отриманні ними доходів у вигляді дивідендів або ж 

у випадку виходу їх з фонду – при продажу цінних паперів фонду (інвестиційних 

сертифікатів) [89, с.69]. Однак питання оподаткування не належать до предмету 

господарсько-правового дослідження. Жодних «внутрішніх», господарсько-

правових особливостей правового статусу інститутів спільного інвестування, які 

визначали б їхню особливу придатність для фінансування будівництва, немає.  

В рамках інституту спільного інвестування інвестиційні відносини 

складаються з приводу участі в ньому, а не з приводу об’єктів капітального 

будівництва як таких. Інвестиційні відносини, що складаються в цьому плані, не 

будуть мати будь-якої специфіки, пов’язаної з об’єктами будівництва, а 

визначатимуться суто корпоративними правилами участі в юридичних особах. 

Відповідно, характер таких інвестиційних відносин та їхнє правове регулювання як 

з приводу об’єкта будівництва, так і з приводу будь-якого іншого об’єкта будуть 

однаковими [39, с.41-42].  

Загалом способи інвестування та фінансування об’єктів житлового 

будівництва, перераховані в ч.3 ст.4 Закону України «Про інвестиційну 

діяльність», по-перше, значно здорожчують вартість об’єкта будівництва, по-

друге, не гарантують при цьому інвесторам дотримання їхніх прав щодо отримання 

житла [83, c.56-58]. Інвестор, який бажає вкладати кошти в об’єкти нежитлового 

будівництва, не має потреби звертатися до таких способів (за винятком хіба що 

використання інститутів спільного інвестування для оптимізації оподаткування).  

Як наслідок, у сфері нежитлового будівництва переважно застосовується 

інший спосіб інвестування, не ускладнений наявністю посередника між інвестором 

і забудовником або наявністю цінних паперів як безпосереднього об’єкта 

інвестування, – інвестиційний договір на будівництво.    
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Відповідно до ч.1 ст.9 Закону «Про інвестиційну діяльність» основним 

правовим документом, який регулює взаємовідносини між суб’єктами 

інвестиційної діяльності, є договір (угода). 

Ані в законодавстві, ані в судовій практиці, ані в правовій науці дотепер не 

вироблено єдиного підходу до розуміння інвестиційного договору. 

Л.Г. Кропотов зазначає, що з певною часткою умовності можна виділити дві 

основні точки зору, що превалюють в доктрині і мають певне підтвердження в 

законодавстві й практиці правозастосування. 

Перша зводиться до того, що під інвестиційним договором слід розуміти 

будь-який договір, що опосередковує інвестиційні правовідносини. Таким чином, 

інвестиційний договір розуміється в широкому сенсі і, по суті, являє собою збірне 

поняття, що охоплює все багатоманіття різних договірних форм інвестицій. 

Друга точка зору полягає в тому, що під інвестиційним договором 

розуміється правова форма певного типу правовідносин, інші ж типи 

правовідносин, які теж стосуються інвестицій, таким терміном не охоплюються. 

Цей підхід передбачає розгляд інвестиційного договору у вузькому сенсі. В рамках 

такої концепції інвестиційний договір відмежовується від, наприклад, договору 

лізингу, договору комерційної концесії, які прихильниками першого підходу 

відносяться до категорії інвестиційних [39, с.46-47]. 

Деякі правники розглядають поняття інвестиційного договору виключно у 

зв’язку з інвестиціями в будівництво. Так, М.І. Брагінський розрізняє два види 

інвестиційної діяльності. Перший розрахований на те, що користувачем 

інвестиційного об’єкта виступає сам інвестор. Тоді мається на увазі звичайний 

договір будівельного підряду, в якому інвестором є замовник, якому протистоїть 

підрядник. При другому виді користувачем об’єкта виступає третя особа, і саме 

остання є замовником. У подібному випадку інвестор опиняється поза договором 

будівельного підряду, при цьому користувача об’єкта з інвестором пов’язує 

особливий «інвестиційний договір», безпосереднім предметом якого власне 

будівництво,  як таке, не є [90, с.125].  
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На думку Б.В. Муравйова, найбільш правильно розуміти під інвестиційним 

зобов’язанням не будь-яке підприємницьке зобов’язання, а лише те, учасниками 

якого є інвестор і замовник, відповідно до якого інвестор зобов’язаний передати, а 

замовник зобов’язаний прийняти інвестиції і за рахунок них в інтересах інвестора 

забезпечити будівництво, а після його закінчення і прийняття об’єкта в 

експлуатацію передати його інвестору. Крім того, автор зазначає, що інвестиційний 

договір в будівництві характеризується двома істотними умовами. Одна з них, що 

встановлює обов’язок замовника забезпечити вкладення інвестицій в будівництво 

об’єкта нерухомості, характерна для описаного в законодавстві зобов’язання з 

договору на надання відплатних послуг. Друга умова про обов’язок замовника 

передати збудований об’єкт нерухомості інвестору, не характерна для жодного з 

передбачених в законодавстві видів договірних зобов’язань. Тому інвестиційний 

договір в будівництві, який специфічним чином поєднує в собі дві вищевказані 

умови, по-перше, не може вважатися змішаним договором, а по-друге, не може 

ототожнюватися з будь-яким іншим типом або видом договірних конструкцій, 

передбачених законом [91, с. 80, 126].  

Таке розуміння інвестиційного договору історично ґрунтується на 

сформованій в недавньому минулому практиці (як вітчизняній, так і у практиці 

інших пострадянських країни) укладання договорів, спрямованих на консолідацію 

зусиль низки осіб з будівництва об’єкта нерухомості, що одержали назву 

інвестиційних договорів або договорів на участь в будівництві.  

Поділяємо точку зору, згідно з якою поняття «інвестиційний договір» 

узагальнює усі відомі законодавству і комерційній практиці договори, які 

опосередковують вкладення інвестицій [35, c.230]. Однак для цілей цього 

дослідження інтерес становлять не будь-які інвестиційні договори, а лише 

господарські інвестиційні договори з приводу об’єктів нежитлового будівництва.   

На думку О.А. Антипової, інвестиційним договором в будівництві може 

виступати тільки той договір, на підставі якого виникають і виконуються 

зобов’язання щодо здійснення будівельних робіт [40, с.136]. Тобто, у разі, коли 

замовник та інвестор не співпадають в одній особі, договір між ними не повинен 
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вважатися інвестиційним, оскільки зобов’язань щодо здійснення будівельних робіт 

за ним не виникає; інвестиційним договором у такому випадку виступатиме 

укладений замовником договір підряду. Аналогічно, договір простого товариства, 

який передбачає консолідацію фінансових ресурсів кількох інвесторів, буде 

інвестиційним договором в будівництві тільки за умови виникнення на його 

підставі зобов’язання про виконання робіт по будівництву об’єкта. В іншому 

випадку такий договір буде носити тільки організаційний характер, інвестиційним 

ж стане договір будівельного підряду [40, с.183-184]. 

Вважаємо, що з такою позицією не можна погодитись, оскільки вона 

передбачає зведення інвестиційних договорів в будівництві лише до договорів 

будівельного підряду та договорів про спільну діяльність, які передбачають 

здійснення будівництва безпосередньо учасниками такої спільної діяльності. При 

цьому не враховується суть інвестиційної діяльності як діяльності, пов’язаної з 

рухом капіталів [35, c.74]. У свою чергу, рух капіталів може здійснюватися у 

різноманітних правових формах, ілюстративний перелік яких містить, наприклад, 

Номенклатура руху капіталів, яка є Додатком до Директиви Ради 88/361/EEC від 

24 червня 1988 р. про імплементацію Статті 67 Договору [92]. Визначальним для 

розуміння інвестиційного договору в будівництві є, таким чином, не певний 

характер зобов’язань за договором (виключно зобов’язання з виконання 

будівельних робіт), а опосередкування договором здійснення інвестицій в 

будівельній сфері.  Немає жодних підстав не визнавати інвестиційним договором у 

будівництві вищезгаданий договір між інвестором і замовником тільки на тій 

підставі, що власне будівельні роботи здійснюватимуться за іншим договором 

(договором підряду).    

Зауважимо, що в цій роботі термін «інвестиційний договір у будівництві» 

вживатиметься в двох значеннях – широкому (для позначення усіх договорів, на 

підставі яких здійснюються інвестиції в будівельний сфері) та вузькому (для 

позначення договорів між інвестором та замовником, розглядуваних в підрозділі 

2.2).  



 

 

75 

А.В. Смітюх виділяє такі «договірні схеми інвестування» в об’єкти 

нежитлового будівництва:  

договір інвестування будівництва між інвестором і забудовником (може мати 

також назву договору пайової або часткової участі в будівництві);  

договір купівлі-продажу майнових прав на об’єкт інвестування, що 

будується;  

договір інвестування між органом місцевого самоврядування (державним 

органом) і інвестором (забудовником); 

договір спільного інвестування будівництва;  

договір спільної інвестиційної діяльності [79, c.106-111].  

У літературі, крім перерахованих вище видів договорів до інвестиційних 

також відносять такі договори з приводу об’єктів будівництва, як, наприклад, 

договір купівлі-продажу нерухомості [93, c.122], договір довірчого управління 

нерухомим майном [50, c.424-451], договір оренди (зокрема, державного та 

комунального майна) [94, c.57-58].  

Крім того, об’єкти нежитлового будівництва можуть споруджуватися в 

рамках спеціальних режимів господарювання. Під спеціальним режимом 

господарювання у господарсько-правовій літературі розуміють правовий режим, 

що визначає особливий порядок організації і здійснення господарської діяльності 

на певній території, у певній галузі економіки, який відрізняється від загального 

режиму господарської діяльності, передбаченого законодавством та 

запроваджується державою у певних цілях для забезпечення розумного поєднання 

публічних та приватних інтересів шляхом встановлення обмежень та/або заохочень 

для суб’єктів господарювання [95, c.15]. 

Особливий інтерес для нас становить такий вид спеціального режиму 

господарювання, як державно-приватне партнерство, оскільки в значній кількості 

випадків воно передбачає саме інвестування об’єктів нежитлового будівництва 

(публічної інфраструктури). Відповідно до ч.1 ст.5 Закону України від 01.07.2010 

р. «Про державно-приватне партнерство» у рамках здійснення державно-

приватного партнерства відповідно до цього Закону та інших законодавчих актів 
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України можуть укладатися договори про: концесію; управління майном; спільну 

діяльність; інші договори.  

З очевидністю, вище йдеться про різні аспекти й рівні узагальнення в рамках 

системи інвестиційних договорів в нежитловому будівництві (у широкому 

розумінні). Вважаємо, що зазначені договори можуть бути класифіковані таким 

чином: 

1) За правовим результатом, якого бажають досягти сторони: 

• договори, спрямовані на виконання будівельних робіт (договір 

будівельного підряду як основний договір, що передбачає перетворення фінансових 

ресурсів інвестора в будівельну продукцію); 

• договори, спрямовані на залучення та консолідацію фінансових 

ресурсів інвестора/-ів в сфері нежитлового будівництва (договір інвестування 

будівництва між інвестором і забудовником; договір купівлі-продажу майнових 

прав на об’єкт інвестування, що будується; договір інвестування між органом 

місцевого самоврядування (державним органом) і інвестором (забудовником); 

договір спільного інвестування будівництва;  договір про спільну інвестиційну 

діяльність). Власне виконання будівельних робіт здійснюється, за загальним 

правилом, за межами таких договорів;   

2) За об’єктом інвестування: 

• договори, що передбачають спорудження нового об’єкта нежитлового 

будівництва; 

• договори, що передбачають інвестування в існуючий об’єкт 

нежитлового будівництва/нерухомості (договір купівлі-продажу об’єкта 

нежитлової нерухомості; договір управління нерухомим майном; договір оренди  

об’єкта нежитлової нерухомості); 

3) За правовим режимом реалізації: 

• договори в рамках загального правового режиму господарювання; 

• договори в рамках спеціальних правових режимів господарювання (як-

от державно-приватне партнерство); 

4) За правовим титулом інвестицій:  
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• договори, що передбачають інвестування власних коштів замовника; 

• договори, що передбачають інвестування коштів, залучених від інших 

осіб (таким договорам властивий потенційний конфлікт інтересів замовника й 

інвестора).  

Предметом уваги в цій роботі будуть господарські договори, що 

передбачають спорудження нового об’єкта нежитлового будівництва.  

Процес організації та забезпечення будівництва може бути урегульований 

цілою системою договорів, структура якої залежить від складності і специфіки 

інвестиційного проекту в будівництві. При цьому далеко не усі такі договори є саме 

інвестиційними договорами в будівництві. Так, на нашу думку, не належать до 

інвестиційних договорів: 

• субпідрядні договори у будівництві. Відповідно до ч.1 ст.838 ЦК 

України, підрядник має право, якщо інше не встановлено договором, залучити до 

виконання роботи інших осіб (субпідрядників), залишаючись відповідальним 

перед замовником за результат їхньої роботи. У цьому разі підрядник виступає 

перед замовником як генеральний підрядник, а перед субпідрядником – як 

замовник. Жоден рух капіталів за субпідрядним договором не відбувається, 

оскільки отримувачем інвестицій замовника і особою, відповідальною за їх 

освоєння, залишається первісний підрядник; 

• договори на надання замовнику послуг, пов’язаних з реалізацією ним 

прав та обов’язків інвестора. До таких договорів належать, зокрема, договір на 

розроблення проекту об’єкта архітектури (ст.7 Закону «Про архітектурну 

діяльність»), а також договір інжинірингу. Відповідно до абз.12 ч.1 ст. 1 Закону 

«Про архітектурну діяльність», інжиніринг – це діяльність з надання послуг 

інженерного та  технічного  характеру, до яких належать проведення попередніх 

техніко-економічних обґрунтувань і досліджень, експертизи проекту, розробка 

програм фінансування будівництва, організація виготовлення проектної 

документації, проведення конкурсів і торгів, укладання договорів підряду, 

координація діяльності  всіх  учасників будівництва, а також здійснення технічного 
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нагляду за будівництвом об’єкта архітектури  та консультації економічного,  

фінансового або іншого характеру.  

Стандартне визначення прямих іноземних інвестицій ОЕСР виходить з 

розмежування інвестицій і надання послуг та описує ряд випадків, коли таке 

розмежування викликає труднощі. До таких випадків належить, зокрема, 

будівельне підприємство (construction enterprise) (п.329 Стандартного визначення). 

Так, будівельне підприємство в одній країні може здійснювати будівництво заводу, 

споруди тощо в іншій країні за допомогою дочірніх або асоційованих компаній у 

цій країні, за допомогою філії в цій країні або безпосередньо самостійно виконуючи 

ці роботи. Будівельні роботи за кордоном слід розглядати як прямі іноземні 

інвестиції у перших двох випадках. Якщо будівельне підприємство самостійно 

виконує відповідні роботи (наприклад, через неінкорпорований місцевий офіс), то 

його діяльність може розглядатися або як пряме іноземне інвестування, або як 

експорт послуг цього підприємства залежно від обставин. Якщо виконуються певні 

критерії, наприклад: проект триває протягом щонайменше одного року; ведеться 

окремий облік та складається окрема звітність про операції, пов’язані з реалізацією 

проекту; діяльність регулюється податковим та іншим законодавством у 

приймаючій країні; наявна суттєва фізична присутність; кошти в оплату за 

виконані роботи зараховуються на власний рахунок тощо, то виконувана робота 

повинна розглядатися як така, що передбачала створення окремої інституційної 

одиниці – резидента приймаючої економіки, а отже, як пряме іноземне 

інвестування. Якщо зазначені критерії не виконуються, діяльність повинна 

розглядатися як експорт послуг будівельним підприємством. Будівельні роботи в 

рамках великих проектів (мости, дамби, електростанції та ін.), що виконуються 

через неінкорпоровані місцеві офіси, у більшості випадків відповідають критеріям 

прямого іноземного інвестування і, таким чином, становлять частину виробництва 

приймаючої економіки, а не як експорт послуг для цієї економіки [96].  

• договори, спрямовані на придбання будівельних матеріалів. Придбання 

матеріалів, які споживатимуться в процесі будівництва, являє собою поточні 

операції, а не інвестиції.  
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Висновки до Розділу І 

1) Основні підходи до розуміння поняття будівництва (будівництво як сфера 

економіки, як господарська діяльність і як робота) характеризують різні аспекти 

будівництва і відрізняються ступенем (рівнем) узагальнення об’єктивної дійсності:  

• програмний рівень – будівництво як сфера економіки (будівельна 

політика як складова структурно-галузевої політики); 

• функціональний рівень – будівництво як господарська діяльність, 

спрямована на зведення, реконструкцію і капітальний ремонт будівель і споруд 

(правове становище суб’єктів будівельних правовідносин, забезпечення захисту 

їхніх прав та законних інтересів);  

• операційний рівень – будівництво як робота (роботи) (техніко-

економічні вимоги до процесу будівництва).   

2) Первинним критерієм розмежування капітального та іншого 

(некапітального) будівництва є капітальність як ознака об’єкта будівництва. Інші 

критерії (складність, масштабність будівельних робіт та відповідні особливості 

правового регулювання) є похідними від цього первісного критерію, який 

характеризує об’єкт будівництва, а не будівельну діяльність як таку.  

3) Нежитлове будівництво – це господарська діяльність, спрямована на нове 

будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт або технічне переоснащення 

будівель виробничого та невиробничого призначення (окрім житлових будівель) та 

інженерних споруд різного функціонального призначення.  

4) Поняття «капітальні інвестиції», «капітальні вкладення», «інвестиції в 

об’єкти будівництва», «інвестиції в об’єкти нежитлового будівництва» 

перебувають в ієрархічному співвідношенні:   

• капітальні (реальні) інвестиції – інвестиції в основні засоби та 

нематеріальні активи;  

• капітальні вкладення – інвестиції в основні засоби;  

• інвестиції в об’єкти будівництва – інвестиції в будівлі та споруди;  

• інвестиції в об’єкти нежитлового будівництва – інвестиції в нежитлові 

будівлі, нежитлові приміщення та інженерні споруди.   
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5) «Державні капітальні вкладення» є спеціальним терміном бюджетного 

законодавства, який позначає вид виключно державних інвестицій з особливим 

правовим режимом. Вживання терміну «капітальні вкладення» щодо приватних 

інвестицій є недоцільним з огляду на відсутність особливостей правового режиму 

таких інвестицій. 

6) Характерними рисами правовідносин інвестування об’єктів нежитлового 

будівництва є такі: інвесторами у цих правовідносинах є переважно суб’єкти 

господарювання; коло способів інвестування законодавчо не обмежене, що 

дозволяє вибір найбільш економічно ефективного способу; об’єкти інвестування 

надзвичайно різноманітні за своїми функціями і суспільним значенням; об’єкти 

інвестування здебільшого будуються не за типовими проектами, натомість мають 

індивідуальні характеристики; значна частина об’єктів інвестування є складними, 

вимагає високоспеціалізованого технічного обслуговування й експлуатації після 

закінчення будівництва; замовниками часто виступають органи держави та 

місцевого самоврядування, що обумовлює необхідність узгодження публічних і 

приватних інтересів; критерієм прийняття рішення про інвестування в проект 

будівництва є ефективність його здійснення (англ. value for money). 

7) Обсяг понять «об’єкт будівництва», «об’єкт нерухомості» та «об’єкт 

інвестування в будівництво» не співпадає. Об’єктами нежитлового будівництва є 

нежитлові будівлі та інженерні споруди. Об’єктами нерухомості є нежитлові 

будівлі та приміщення, але не інженерні споруди. Неможливість державної 

реєстрації прав на інженерні споруди створює невизначеність правового режиму 

таких споруд та недостатню захищеність прав інвесторів. Об’єктами інвестування 

в нежитловому будівництві є: нежитлові будівлі, нежитлові приміщення, інженерні 

споруди.  

8) Інвестування у нежитлові приміщення, навіть коли вони знаходяться в 

житлових будинках, може здійснюватися без урахування обмежень ч.3 ст.4 Закону 

«Про інвестиційну діяльність», оскільки ці обмеження спрямовані на гарантування 

прав фізичних осіб щодо отримання житла. У зв’язку з цим пропонується 

доповнити  ч.3 ст.4 Закону «Про інвестиційну діяльність» реченням такого змісту: 
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«Інвестування та фінансування будівництва об’єктів нежитлового будівництва, а 

також нежитлових приміщень в об’єктах житлового будівництва, може 

здійснюватися з використанням будь-яких способів, не заборонених законом».  

9) Склад інвестиційних правовідносин в будівництві відрізняється від складу 

будівельних правовідносин взагалі. Систему суб’єктів інвестиційних 

правовідносин в нежитловому будівництві складають: 

(а) суб’єкти інвестиційної діяльності в нежитловому будівництві: 

• основні: інвестори, замовники, підрядники; 

• допоміжні: фінансові компанії, банки, інститути спільного 

інвестування, учасники ринку цінних паперів, ріелтори тощо (безпосередньо 

сприяють вкладенню або реалізації інвестицій); 

(б) суб’єкти організаційно-господарських повноважень в сфері інвестиційної 

діяльності.  

Обов’язковим суб’єктом інвестиційного правовідношення в будівництві є 

інвестор.  

10) Відмова законодавця від використання терміну «забудовник» на користь 

терміну «замовник»: 

(а) свідчить про дерегуляцію будівельної діяльності, оскільки набуття 

статусу забудовника традиційно пов’язувалося з видачею адміністративних актів – 

дозвільних документів у будівництві;  

(б) забезпечує системну координацію будівельного законодавства та 

Цивільного кодексу України, відповідно до якого власником об’єкта будівництва 

або результату інших будівельних робіт є замовник, якщо інше не передбачено 

договором (ст. 876); 

(в) спрощує понятійний апарат законодавства, що відповідає світовим 

тенденціям (зарубіжному законодавству термін «забудовник» невідомий).  

11) Правовідносин інвестування об’єктів нежитлового будівництва – це 

господарські правовідносини, що складаються між замовниками, інвесторами, 

підрядниками, іншими суб’єктами інвестиційної діяльності та суб’єктами 

організаційно-господарських повноважень, змістом яких є суб’єктивні права та 
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юридичні обов’язки майнового та організаційного характеру щодо вкладення 

інвестицій з метою створення або придбання об’єкта інвестування (нежитлової 

будівлі, нежитлового приміщення, інженерної споруди) та реєстрації прав на нього, 

крім випадків, коли така реєстрація не здійснюється згідно з законом. 

12) Способи інвестування та фінансування об’єктів житлового будівництва, 

перераховані в ч.3 ст.4 Закону України «Про інвестиційну діяльність», не властиві 

інвестуванню в об’єкти нежитлового будівництва або в силу законодавчої 

неможливості їх застосування, або в силу економічної недоцільності (за винятком 

використання інститутів спільного інвестування для оптимізації оподаткування). 

Як наслідок, у сфері нежитлового будівництва переважно застосовується інший 

спосіб інвестування, не ускладнений наявністю посередника між інвестором і 

забудовником або наявністю цінних паперів як безпосереднього об’єкта 

інвестування, – інвестиційний договір на будівництво.   

13) Інвестиційними договорами в будівництві (у широкому розумінні) є будь-

які договори, що опосередковують здійснення інвестицій в будівельну сферу, а не 

лише договори на виконання будівельних робіт.   

Зазначені договори можуть бути класифіковані: 1) за правовим результатом, 

якого бажають досягти сторони: договори, спрямовані на виконання будівельних 

робіт, та договори, спрямовані на залучення та консолідацію фінансових ресурсів 

інвестора/-ів в сфері нежитлового будівництва; 2) за об’єктом інвестування: 

договори, що передбачають спорудження нового об’єкта нежитлового 

будівництва, та договори, що передбачають інвестування в існуючий об’єкт 

нежитлового будівництва; 3) за правовим режимом реалізації: договори в рамках 

загального правового режиму господарювання та договори в рамках спеціальних 

правових режимів господарювання (як-от державно-приватне партнерство); 4) за 

правовим титулом інвестицій: договори, що передбачають інвестування власних 

коштів замовника та договори, що передбачають інвестування коштів, залучених 

від інших осіб. 

Основні положення і результати, викладені в Розділі 1 дисертації, 

відображені в публікаціях [97, 98, 99].  
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РОЗДІЛ ІІ 

ДОГОВІРНІ ВІДНОСИНИ ІНВЕСТУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ 

НЕЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА 

 

2.1. Договір підряду на капітальне будівництво як інвестиційний договір 

Будівництво може здійснюватися різними способами. Як зазначає 

О.М. Вінник, поняття «спосіб будівництва» пояснює, чиїми, власне, силами та у 

формі яких правовідносин здійснюється будівництво. Розрізняють два основні 

(підрядний та господарський) способи та змішаний спосіб будівництва (підрядно-

господарський) [34, c.213].  

Відповідно до ч.1 ст. 317 ГК України будівництво об’єктів виробничого та 

іншого призначення, підготовка будівельних ділянок, роботи з обладнання 

будівель, роботи з завершення будівництва, прикладні та експериментальні 

дослідження і розробки тощо, які виконуються суб'єктами господарювання для 

інших суб'єктів або на їх замовлення, здійснюються на умовах підряду. 

Як вид договору підряду ГК України виділяє договір підряду на капітальне 

будівництво. За договором підряду на капітальне будівництво одна сторона 

(підрядник) зобов’язується своїми силами і засобами на замовлення другої сторони 

(замовника) побудувати і здати замовникові у встановлений строк визначений 

договором об’єкт відповідно до проектно-кошторисної документації або виконати 

зумовлені договором будівельні та інші роботи, а замовник зобов’язується 

передати підряднику затверджену проектно-кошторисну документацію, надати 

йому будівельний майданчик, прийняти закінчені будівництвом об’єкти і оплатити 

їх (ч.1 ст. 318 ГК). При цьому ГК не дає визначення власне капітальному 

будівництву, що відзначають як окремий недолік Кодексу в юридичній літературі 

[100, с.43]. 

ЦК України не оперує поняттям договору підряду на капітальне будівництво, 

використовуючи натомість поняття договору будівельного підряду. За договором 

будівельного підряду підрядник зобов’язується збудувати і здати у встановлений 

строк об’єкт або виконати інші будівельні роботи відповідно до проектно-
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кошторисної документації, а замовник зобов’язується надати підрядникові 

будівельний майданчик (фронт робіт), передати затверджену проектно-

кошторисну документацію, якщо цей обов’язок не покладається на підрядника, 

прийняти об’єкт або закінчені будівельні роботи та оплатити їх (ч.1 ст.885 ЦК). 

Попри фактичну тотожність визначень договору підряду на капітальне 

будівництво згідно з ГК та договору будівельного підряду згідно з ЦК слід мати на 

увазі нетотожність об’єкта цих договорів: об’єктом договору будівельного підряду 

можуть бути і споруди некапітального характеру. Тобто, поняття «договір 

будівельного підряду» та «договір підряду на капітальне будівництво» 

співвідносяться як загальне і часткове. 

За часів СРСР договір підряду на капітальне будівництво використовувався 

як правова форма здійснення капітальних вкладень. Під таким договором розумівся 

«плановий договір, укладений між соціалістичними організаціями, в силу якого 

одна сторона, підрядник, зобов’язується побудувати і в установлений строк віддати 

передбачений планом об’єкт, а інша сторона, замовник, зобов’язується 

здійснювати покладене на неї сприяння будівництву, прийняти та оплатити 

виконані будівельні роботи» [101, c. 435]. Н.Г. Семилютіна справедливо вказує, що 

акцент у цьому випадку ставиться на результаті (побудова об’єкта), а питання руху 

капіталу (власне інвестування) залишаються за дужками, поза правовим 

регулюванням [102, c. 35]. 

Разом з тим, слід відзначити, що і сучасне законодавче визначення договору 

підряду на капітальне будівництво не вказує на інвестиційний характер 

зазначеного договору, по суті, відрізняючись від радянського визначення тільки 

відсутністю вказівок на плановий характер договору та укладання його між 

соціалістичними організаціями. У вітчизняній юридичній літературі наявність 

інвестиційного характеру договору підряду на капітальне будівництво (як і 

будівельного підряду загалом) є предметом дискусії. Так, Д.В. Задихайло заперечує 

інвестиційний характер таких договорів на підставі того, що вони передбачають не 

вкладення, капіталізацію цінностей у процес виробництва, а придбання певних 

благ [103, с. 6]. Не вважає договір підряду на капітальне будівництво інвестиційним 
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і О.Е. Сімсон, оскільки, на її думку, відносини по ньому не носять двостороннього 

інвестиційного зобов’язувального характеру. Одна сторона (інвестор) дійсно бажає 

вкласти кошти в реальний об’єкт інвестування, тобто проінвестувати основні 

фонди шляхом здійснення нового будівництва чи реновації. Інша сторона – 

підрядник зовсім не має на меті реалізацію інвестиції й одержання прибутку від її 

використання, її інтерес обмежується лише своєчасним здійсненням будівництва 

об’єкта і введення його в експлуатацію, а також одержання заздалегідь 

установленої плати за надані послуги, яка не залежить від використання 

будівельного об’єкта [37, с. 15]. М.Г. Нікішіна також зазначає, що підрядники 

беруть участь в інвестиційній діяльності лише опосередковано, оскільки їхній 

підприємницький ризик не пов’язаний з очікуваним ефектом від інвестування. Їхнє 

основне завдання – виконати роботу і згодом отримати за це винагороду [104, c.29]. 

На нашу думку, інвестиційний характер договору підряду на капітальне 

будівництво (та й будівельного підряду загалом) не може бути виявлений виходячи 

виключно з юридичної конструкції цього договору (така конструкція вказує лише 

на те, що йдеться про двосторонній відплатний договір, спрямований на виконання 

робіт), натомість необхідно брати до уваги економічну природу договору. З цієї 

точки зору договір підряду на капітальне будівництво є таким, що опосередковує 

операції, пов’язані з рухом капіталів, які, у свою чергу, відмежовуються від 

поточних операцій. Тимчасом як поточні операції здійснюються з метою 

отримання зустрічного відшкодування від контрагента, операції, пов’язані з рухом 

капіталів, передбачають отримання господарського ефекту внаслідок набуття 

контролю над активами або передачі активів іншій особі та наступного 

використання зазначених активів у господарській діяльності [105, c.11]. Так, 

створення об’єктів будівництва за договорами будівельного підряду не є 

самоціллю для інвестора; такі об’єкти створюються з метою: використання у 

власній господарській діяльності інвестора, передачі в платне користування третім 

особам, продажу, здійснення інших операцій, не заборонених законодавством. 

Кодекс з лібералізації руху капіталів ОЕСР відносить до операцій, пов’язаних 

з рухом капіталів, операції з нерухомістю – як будівництво, так і купівлю-продаж 
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[106, c.120]. Аналогічно, у законодавстві ЄС Номенклатура руху капіталів, яка є 

Додатком до Директиви Ради 88/361/EEC від 24 червня 1988 р. про імплементацію 

Статті 67 Договору, відносить до операцій, пов’язаних з рухом капіталів, інвестиції 

в нерухомість, визначаючи їх як придбання споруд і землі та будівництво споруд 

приватними особами з метою отримання доходу або особистого використання. Ця 

категорія також включає права узуфрукту, сервітути та права на будівництво [92].  

Відтак аргумент Д.В. Задихайла, згідно з яким договори будівельного 

підряду передбачають не вкладення, капіталізацію цінностей у процес 

виробництва, а придбання певних благ, не може бути прийнятий, бо кваліфікація 

вкладень як інвестицій не залежить від конкретного способу здійснення цих 

вкладень. Вкладення в об’єкти будівництва визнаватимуться інвестиціями як у 

випадку, коли інвестор фінансує спорудження нового, ще не існуючого об’єкта, так 

і у випадку придбання готового об’єкта. Значна кількість інших ситуацій теж 

передбачає здійснення інвестицій шляхом придбання благ, як-от: придбання 

цінних паперів, придбання корпоративних прав, придбання прав інтелектуальної 

власності.  

Аргумент О.В. Сімсон щодо відсутності двостороннього інвестиційного 

зобов’язувального характеру в договорах будівельного підряду теж не може бути 

прийнятий. Інвестиційні договори завжди двосторонні. При цьому для визнання 

договору інвестиційним необхідно, щоб такий договір був інвестиційним хоча б 

для однієї зі сторін [40, с.129].  

Аргумент М.Г. Нікішіної щодо відсутності інвестиційного ризику на стороні 

підрядника (оскільки його підприємницький ризик не пов’язаний з очікуваним 

ефектом від інвестування) не впливає на розуміння договору будівельного підряду 

як інвестиційного. Інвестиційний ризик є ризиком втрати капіталу (так званий 

«катастрофічний ризик») [41, с.21], тож його носієм завжди є інвестор як 

капіталовласник. 

У цій роботі договір підряду на капітальне будівництво розглядатиметься 

через призму його інвестиційної природи. На думку О.А. Антипової, така природа 

полягає в здійсненні процесу виробництва об’єкта, який має матеріальне речове 
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вираження, що вимагає вкладення праці, матеріалів, використання обладнання і 

неспоживних активів і передбачає придбання інвестором права на інвестиційний 

об’єкт [40, c.139]. Слід уточнити, що розгляд договору підряду на капітальне 

будівництво саме як інвестиційного договору передбачає співвіднесення 

юридичної конструкції цього договору, описаної в ГК та ЦК України, з 

концепціями і нормами інвестиційного права, у зв’язку з чим уявляється доцільним 

характеризувати згаданий договір за такою схемою: 

1) сторони договору як суб’єкти інвестиційних правовідносин; 

2) предмет інвестиції; 

3) об’єкт інвестування; 

4) організація договірних зв’язків, що забезпечують реалізацію інвестицій. 

Сторони договору як суб’єкти інвестиційних відносин. Сторонами 

договору підряду на капітальне будівництво є замовник і підрядник. Інвестор як 

суб’єкт інвестиційних правовідносин у цьому договорі виступає замовником.  

У юридичній літературі висловлена точка зору, згідно з якою замовник є 

стороною договору будівельного підряду, яка замовляє виконання робіт 

підряднику, сплачує йому винагороду і набуває право власності на результат робіт, 

а значить, без сумніву, є інвестором в інвестиційних правовідносинах, що 

реалізуються в рамках договору підряду [40, c.177].  

Загальні умови укладення та виконання договорів в капітальному 

будівництві, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 

2005 р. №668 [107], вказують на можливість неспівпадіння замовника й інвестора 

в одній особі. Так, абз.8 п.3 Загальних умов визначає замовника як сторону 

договору підряду, яка за власним рішенням або дорученням інвестора розміщує 

замовлення на виконання робіт (будівництво об’єкта), приймає закінчені роботи  

(об’єкт будівництва) та оплачує їх. Відповідно, Загальні умови не вказують на 

набуття замовником права власності на об’єкт будівництва, як на обов’язкову 

ознаку цього суб’єкта (абз.2 п. 14 Загальних умов встановлює, що власником  

результату виконаних робіт (об’єкта будівництва) є замовник,  якщо  інше  не  

передбачено  договором). 
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Неспівпадіння замовника й інвестора в одній особі не впливає на визнання 

інвестиційного характеру договору підряду на капітальне будівництво. Так, п.83 

Загальних умов встановлює, що фінансування робіт (будівництва об’єкта) 

проводиться за планом, який складається замовником, узгоджується з інвестором 

(головним розпорядником бюджетних коштів) та підрядником і є невід’ємною 

частиною договору підряду.  

Підрядник є стороною договору підряду, яка виконує та передає замовнику 

закінчені роботи (об’єкт будівництва), передбачені договором підряду (абз.13 п.3 

Загальних умов). У розумінні ч.2 ст.5 Закону України «Про інвестиційну 

діяльність» підрядник належить до групи «учасників інвестиційної діяльності». 

При цьому підрядника не можна вважати отримувачем (реципієнтом) інвестицій.  

Попри відсутність легального визначення поняття отримувача (реципієнта), 

це поняття добре розроблене на доктринальному рівні. За визначенням 

В.Ю. Полатая реципієнт – це суб’єкт інвестиційної діяльності, що є власником або 

володіє на іншому праві об’єктом інвестиційної діяльності, в який вкладаються ці 

цінності, або який разом з інвестором бере участь у здійсненні спільної 

інвестиційної діяльності [36, с.10]. О.Р. Кібенко вказує, що одержувач інвестицій – 

це особа, яка отримала від інвестора у власність або в користування майно, майнові 

права та інші цінності, що мають ринкову вартість, і використовує їх у власній 

господарській діяльності, включаючи подальше інвестування [108, с. 220]. 

Очевидно, що підрядник не використовує капітал інвестора у власній 

господарській діяльності, натомість тільки виконує роботи на замовлення і за 

кошти інвестора. 

Предмет інвестиції. Для характеристики договору підряду на капітальне 

будівництво як інвестиційного договору необхідно з’ясувати, які саме цінності 

становлять інвестицію за таким договором (предмет інвестиції). На перший погляд, 

очевидно, що предметом інвестиції є кошти, які сплачуються замовником 

підряднику за виконані роботи. Поза тим, у юридичній літературі це положення 

ставиться під сумнів. Так, О.А. Антипова вважає, що інвестиційним вкладом у 

виробничий процес можуть виступати лише ті об’єкти, які безпосередньо можуть 
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бути використані при створенні нового об’єкта, що позбавляє можливості 

використовувати гроші безпосередньо як внесок інвестора в будівництво [40, 

c.147]. Авторка зазначає також, що при будівництві коштом підрядника інвестор не 

купує у підрядника матеріали, а компенсує підряднику вартість матеріалів, 

витрачених ним на виконання прийнятого перед інвестором обов’язку – 

забезпечити будівництво своїми матеріалами. Інвестиційний внесок в інтересах 

інвестора в даному випадку так само, як і щодо самих робіт з будівництва, вносить 

підрядник на підставі відповідного зобов’язання, включеного до договору підряду 

[40, c.177]. 

Категорично не погоджуємося з такими висновками. Вбачати суть 

будівництва лише у перетворенні будівельних матеріалів на завершений 

будівництвом об’єкт якраз означає ігнорувати інвестиційний аспект будівництва. 

Будь-яка інвестиція передбачає рух капіталу, основною формою існування якого є 

грошова форма. Таким чином, основу предмету інвестиції за договором підряду на 

будівництво становлять грошові кошти, за рахунок яких споруджується об’єкт 

будівництва.  

Відповідно до ч.3 ст.318 ГК, забезпечення будівництва матеріалами, 

технологічним, енергетичним, електротехнічним та іншим устаткуванням 

покладається на підрядника, якщо інше не передбачено законодавством або 

договором. У разі, коли згідно з умовами договору певні матеріали або 

устаткування повинні бути надані замовником, вони теж входитимуть до предмету 

його інвестиції в об’єкт будівництва. 

Існує точка зору, згідно з якою ключовим вкладом інвестора в будівництво 

завжди є його право на забудову земельної ділянки [109, c.64-70].  

Ст. 375 ЦК України регламентує право власника на забудову земельної 

ділянки. Так, власник земельної ділянки має право зводити на ній будівлі та 

споруди, створювати закриті водойми, здійснювати перебудову, а також дозволяти 

будівництво на своїй ділянці іншим особам. Власник земельної ділянки набуває 

право власності на зведені ним будівлі, споруди та інше нерухоме майно. Право 

власника на забудову здійснюється ним за умови додержання архітектурних, 
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будівельних, санітарних, екологічних та інших норм і правил, а також за умови 

використання земельної ділянки за її цільовим призначенням (ч.1-3 ст.375 ЦК).  

Відповідно до ч.2 ст.8 Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності» планування та забудова земельних ділянок здійснюється їх власниками 

чи користувачами в установленому законодавством порядку. Тобто, право на 

забудову земельної ділянки може належати не лише її власнику, а й користувачу, 

що підтверджується в ч. 4 ст.26 зазначеного Закону: право на забудову земельної 

ділянки реалізується її власником або користувачем за умови використання 

земельної ділянки відповідно до вимог містобудівної документації. 

Крім того, ч.1 ст.395 ЦК серед речових прав на чуже майно передбачає право 

забудови земельної ділянки (суперфіцій). Детально таке право регламентовано 

Главою 34 ЦК України. Так, власник земельної ділянки має право надати її в 

користування іншій особі для будівництва промислових, побутових, соціально-

культурних, житлових та інших споруд і будівель (суперфіцій). Таке право виникає 

на підставі договору або заповіту (ч.1 ст.413 ЦК). Власник земельної ділянки, 

наданої для забудови, має право на одержання плати за користування нею. Якщо 

на земельній ділянці збудовані промислові об’єкти, договором може бути 

передбачено право власника земельної ділянки на одержання частки від доходу 

землекористувача (ч.1 ст.414 ЦК). У свою чергу, землекористувач має право 

власності на будівлі (споруди), споруджені на земельній ділянці, переданій йому 

для забудови (ч.1 ст.415 ЦК). 

Вважаємо, що право на забудову земельної ділянки можна вважати 

складовою предмету інвестиції в об’єкт будівництва, однак це не основна, а 

факультативна складова, тоді як основною складовою залишаються грошові 

кошти. Право забудови земельної ділянки не завжди належить саме інвестору в 

об’єкт будівництва, оскільки інвестор і замовник (забудовник) можуть не 

співпадати в одній особі. Крім того, відповідно до ч. 4 ст. 34 Закону України «Про 

регулювання містобудівної діяльності» реконструкція, реставрація або капітальний 

ремонт об’єктів будівництва без зміни зовнішніх геометричних розмірів їхніх 

фундаментів у плані, реконструкція або капітальний ремонт автомобільних доріг, 
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залізничних колій, ліній електропередачі, зв’язку, трубопроводів, інших лінійних 

комунікацій у межах земель їх розміщення, а також комплексна реконструкція 

кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду і нове будівництво об’єктів 

інженерно-транспортної інфраструктури відповідно до містобудівної документації 

на замовлення органів державної влади чи органів місцевого самоврядування на 

відповідних землях державної чи комунальної власності можуть здійснюватися за 

відсутності документа, що засвідчує право власності чи користування земельною 

ділянкою.  

Внеском інвестора в будівництво називають також права на результати робіт 

з інженерних вишукувань і на архітектурний проект, заснований на цих 

результатах [40, с.146]. Так, згідно з ч.1 ст.318 ГК, ч.1 ст.885 ЦК замовник 

зобов’язується передати підряднику затверджену проектно-кошторисну 

документацію. Подання проектної документації на будівництво, розробленої та 

затвердженої в установленому законодавством порядку, необхідне і для одержання 

дозволу на виконання будівельних робіт згідно з п.3 ч.3 ст.37 Закону «Про 

регулювання містобудівної діяльності».  

Проектування об’єктів будівництва регулюється ст. 7 Закону «Про 

архітектурну діяльність», статтями 31-32 Закону «Про регулювання містобудівної 

діяльності» та галузевими нормативно-правовими актами, зокрема, Порядком 

розроблення проектної документації на будівництво об’єктів, затвердженої 

наказом Мінбуду Україні від 16 травня 2011р. № 45 [110] та ДБН А.2.2-3-2014  

«Склад та зміст проектної документації на будівництво» [15].  

Проект будівництва – це документація для будівництва, що складається з 

креслень, графічних і текстових матеріалів, інженерних і кошторисних 

розрахунків, які визначають містобудівні, об’ємно-планувальні, архітектурні, 

конструктивні, технічні та технологічні рішення, вартісні показники конкретного 

об’єкта архітектури та відповідає вимогам державних стандартів, будівельних 

норм і правил. Проект розробляється відповідно до вихідних даних під 

керівництвом або з обов’язковою участю архітектора, який має відповідний 
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кваліфікаційний сертифікат, має бути засвідчений підписом і особистою печаткою 

такого архітектора [79, с.73].  

Правовою формою відносин між замовником та архітектором є договір 

підряду на проведення проектних і досліджувальних робіт, передбачений ст.324 ГК 

(підряд на проектні і пошукові роботи згідно з параграфом 4 Глави 61 ЦК).  

З точки зору здійснення інвестиційної діяльності проект будівництва є 

частиною інвестиційного проекту, як про це і сказано в ч.3 ст.2 Закону «Про 

інвестиційну діяльність» («до інвестиційного проекту може включатися проект 

будівництва, розроблений відповідно до законодавства»). Витрати замовника на 

дослідження, підготовку та розроблення проекту входять до сукупних витрат за 

інвестиційним проектом, однак такі витрати здійснюються за межами договору 

будівельного підряду.  

Таким чином, сума інвестиції за договором підряду на капітальне 

будівництво значною мірою визначається ціною договору (плюс витрати на 

матеріали й устаткування, які згідно з умовами договору повинні бути надані 

замовником). Це визначає першочергову важливість умови про ціну для 

характеристики цього договору саме як інвестиційного. Спосіб встановлення ціни 

є критерієм класифікації підрядних договорів в будівництві. Разом з тим, 

уявляється, що легальне регулювання умови про ціну в таких договорах не є 

достатнім, про що мова піде нижче.  

Об’єкт інвестування. Відповідно до ч.2 ст.318 ГК, договір підряду на 

капітальне будівництво укладається на будівництво, розширення, реконструкцію 

та перепрофілювання об’єктів; будівництво об’єктів з покладенням повністю або 

частково на підрядника виконання робіт з проектування, поставки обладнання, 

пусконалагоджувальних та інших робіт; виконання окремих комплексів 

будівельних, монтажних, спеціальних, проектно-конструкторських та інших робіт, 

пов'язаних з будівництвом об’єктів.  

Як випливає зі змісту ч.1 ст.318 ГК, об’єктом інвестування в рамках 

розглядуваного договору є закінчений будівництвом об’єкт.  
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Закінчені будівництвом об’єкти підлягають прийняттю в експлуатацію 

відповідно до ст.39 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності». 

У свою чергу, прийняття закінченого будівництвом об’єкта в експлуатацію є 

необхідною умовою для державної реєстрації права власності на нерухоме майно. 

Саме з моментом державної реєстрації абз.3 ч.2 ст.331 ЦК України пов’язує 

виникнення права власності на нерухоме майно.  

Виходячи зі змісту абз.2 ч.2 ст.331 ЦК України, право власності на об’єкти 

будівництва, права на які не підлягають державній реєстрації відповідно до ч.4 ст.5 

Закону «Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обмежень» 

(магістральні та промислові трубопроводи (у тому числі газорозподільні мережі), 

автомобільні дороги, електричні мережі, магістральні теплові мережі, мережі 

зв’язку, залізничні колії), виникає з моменту прийняття цих об’єктів в 

експлуатацію.  

Уявляється доцільним коротко зупинитися також на правовому режимі 

об’єкта незавершеного будівництва. Такий об’єкт є цілком ймовірним, хоч і не 

бажаним для інвестора результатом інвестиційної діяльності в будівництві.  

Легальне визначення об’єкта незавершеного будівництва містить ст. 1 

Закону України від 05.06.2003 р. «Про іпотеку» [111], згідно з якою це – об’єкт 

будівництва, на який видано дозвіл на будівництво, понесені витрати на його 

спорудження та який не прийнятий в експлуатацію відповідно до законодавства.  

А. Савченко вказує, що об’єкту незавершеного будівництва притаманні 

загальні ознаки нерухомого майна: по-перше, тісний зв’язок із земельною 

ділянкою; по-друге, неможливість переміщення об’єкта без його знецінення та 

зміни призначення; по-третє, державна реєстрація. Водночас, йому притаманні й 

спеціальні ознаки, що дозволяють виділити його з-поміж інших будівельних 

об’єктів:  

по-перше, дотримання порядку створення – будівництво об’єкта проводиться 

на правомірно зайнятій земельній ділянці на підставі затвердженої належним 

чином проектно-дозвільної документації, з обов’язковим дотриманням 

будівельних норм та правил;  
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по-друге, неможливість експлуатації об’єкта – основна ознака об’єкта 

незавершеного будівництва, яка визначає його правову природу та безпосередньо 

впливає на його правовий режим. Адже кожний об’єкт нерухомого майна має своє 

призначення, метою якого є задоволення різних суспільно-корисних, побутових, 

житлових чи виробничих потреб. Саме відсутність будівельної готовності об’єкта 

незавершеного будівництва призводить не лише до неможливості бути введеним в 

експлуатацію, а й до неможливості бути використаним за призначенням відповідно 

до мети, з якою він будується [112 с. 25]. 

Законодавство ніяк не визначає, на якій стадії будівництва повинен 

знаходитися об’єкт для визнання його об’єктом незавершеного будівництва і яким 

чином ступінь його готовності впливає на його правовий режим (наприклад, 

закладено лише фундамент або вже зведені стіни).  

В.А. Алєксєєв вважає, що об’єкт незавершеного будівництва існує з того 

моменту, коли на будівельному майданчику почалися дії, які безпосередньо 

спрямовані на створення об’єкта та призведуть до таких змін цієї земельної 

ділянки, котрі стануть невід’ємними від неї без заподіяння шкоди, для досягнення 

мети створення об’єкта, який планується [113, с. 305]. Аналогічно, М.І. Брагінський  

доходить висновку, що моментом виникнення об’єкта незавершеного будівництва 

є момент набуття ним властивостей нерухомої речі [114, с. 53]. 

Узагальнюючи представлені в літературі позиції, А.С. Савченко зазначає, що 

будь-який об’єкт будівництва, на якому ведуться, зупинені чи призупинені 

будівельні роботи, а також який вже збудований та має 100-відсотковий ступінь 

будівельної готовності, але не введений в експлуатацію, є об’єктом незавершеного 

будівництва [115, c.7]. Погоджуємося з таким висновком авторки.  

Як слушно вказує А.В. Смітюх, об’єкт незавершеного будівництва є, по суті, 

самостійною річчю із власним правовим значенням, він є чимось більшим, ніж 

простою сумою витрачених будівельних матеріалів, більша частина яких назавжди 

припинила самостійне існування і не може бути використана навіть після 

демонтажу [79, c.98].   
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Однак, відповідно до абз. 1 ч. 3 ст. 331 ЦК України до завершення 

будівництва (створення майна) особа вважається власником матеріалів, 

обладнання тощо, які були використані в процесі цього будівництва (створення 

майна).  

Ряд науковців, зокрема, В.В. Вітрянський, піддає такий підхід критиці і 

зазначає, що підрядник, який здійснює будівництво із власних матеріалів, 

залишається власником таких матеріалів лише до моменту їх фактичного 

використання в будівництві у зв’язку з юридичною загибеллю вказаних матеріалів 

і відповідно припинення права власності підрядника на них. Останні, з моменту їх 

юридичної загибелі взагалі не можуть бути більше оборотоздатними об’єктами в 

первісному стані [116, c.7] 

А.В. Смітюх вказує на те, що положення ЦК України втілюють традиційний 

радянський підхід (за тих часів ідентифікація власника не була актуальним 

питанням, а передача недобудованого майна від однієї державної організації іншій 

була радше бухгалтерською, ніж правовою проблемою), тоді як положення Закону 

«Про іпотеку» виходять з нових реалій обороту, ускладнених світовою фінансовою 

кризою, яка вплинула, насамперед, на будівельну галузь, внаслідок чого 

будівництво багатьох об’єктів було зупинене на невизначений строк, і у багатьох 

забудовників виникла необхідність залучати додаткові кошти у будівництво під 

заставу (іпотеку) такої недобудованої нерухомості [79, c.98-99].   

Відповідно до абз. 2 ч. 3 ст. 331 ЦК у разі необхідності особа, зазначена в 

абзаці першому цієї частини, може укласти договір щодо об’єкта незавершеного 

будівництва після проведення державної реєстрації права власності на нього 

відповідно до закону. 

Первісно передбачена ч.3 ст.331 ЦК можливість державної реєстрації права 

власності на об’єкт незавершеного будівництва не мала нормативно закріпленого 

порядку реалізації. Для вирішення цієї проблеми Міністерство юстиції України 

видало лист від 10.05.2006 р. №19-32/1 «Щодо порядку державної реєстрації прав 

власності на об’єкти незавершеного будівництва» [117], у якому передбачило 
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необхідність подання, поміж іншого, документів, які підтверджують виникнення 

права власності у особи на об’єкт незавершеного будівництва, зокрема: 

- якщо будівництво ведеться особою, яка має стати  власником цього об’єкта 

після закінчення його будівництва, то для реєстрації подаються документи, 

перелічені в п.1-4 абз.9 листа; 

- якщо  у будівництві бере участь підрядник, для реєстрації подається, крім 

вищеперелічених документів, договір будівельного підряду; 

- якщо у будівництві беруть участь замовник та інвестор, для реєстрації 

подається, крім вищеперелічених документів, договір між замовником та 

інвестором, укладений у встановленому законом порядку.  

Наразі питання державної реєстрації права власності на об’єкт 

незавершеного будівництва урегульовані ст.27-1 Закону України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (в редакції Закону 

№2269-VIII від 18.01.2018 р.) та п.68 Порядку державної реєстрації речових прав 

на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 25.12.2015 р. №1127 [118], згідно з яким для цього подаються: 

1) документ, що посвідчує речове право на земельну ділянку під таким 

об’єктом (у разі відсутності у Державному реєстрі прав зареєстрованого 

відповідного речового права на земельну ділянку); 

2) документ, що відповідно до законодавства надає право на виконання 

будівельних робіт (крім випадків, коли реєстрація такого документа здійснювалася 

в Єдиному реєстрі документів, що дають право на виконання підготовчих та 

будівельних робіт, засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених 

будівництвом об’єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у 

видачі, скасування та анулювання зазначених документів); 

3) документ, що містить опис об’єкта незавершеного будівництва за 

результатами технічної інвентаризації такого об’єкта.  

Як бачимо, чинне законодавство, на відміну від листа Мін’юсту України, не 

приділяє окрему увагу ситуації, коли замовник будівництва й інвестор не 

співпадають в одній особі. З положень як Закону, так і Порядку взагалі незрозуміло, 
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яким чином зареєструвати право власності інвестора на об’єкт незавершеного 

будівництва, якщо речове право на земельну ділянку під таким об’єктом не 

належить інвестору. У зв’язку з цим пропонуємо: доповнити пункт 68 Порядку 

державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень абзацом такого змісту: 

«Якщо у будівництві беруть участь замовник та інвестор, для реєстрації 

подається, крім вищеперелічених документів, договір між замовником та 

інвестором, укладений у встановленому  законом порядку». 

Проблема невизнання права інвестора на об’єкт незавершеного будівництва 

може бути проілюстрована справою про перегляд Верховним Судом України 

постанови Вищого господарського суду України від 15.03.2016 р. у справі 

№910/1891/14 за позовом ТОВ «Призма Бета» до ПрАТ «Дніпровська пристань», 

ТОВ «Стілф» про визнання недійсним договору купівлі-продажу та визнання права 

власності.  

Предметом позову у справі № 910/1891/14 є вимога ТОВ «Призма Бета» про 

визнання недійсним договору купівлі-продажу об’єкта незавершеного 

будівництва, укладеного 10.08.2012 р. між ПрАТ «Дніпровська пристань» і ТОВ 

«Стілф»; визнання за позивачем права власності на об’єкт незавершеного 

будівництва – багаторівневий  паркінг, готовністю 26 %, розташований за адресою: 

м. Київ, пр-т Генерала Ватутіна, 2т, ІІ черга (літ. К 1). Позовні вимоги обґрунтовано 

тим, що оспорюваний договір купівлі-продажу укладено між відповідачами з 

порушенням вимог чинного законодавства без погодження з позивачем як 

інвестором будівництва спірного об’єкта нерухомості. 

Рішенням Господарського суду м. Києва від 20.06.2014 р. позов задоволено. 

Рішення суду мотивовано тим, що будівництво спірного майна – багаторівневого 

паркінгу відбувалося у складі ІІ черги будівництва торговельно-розважального 

центру, інвестування будівництва якого було предметом інвестиційного договору, 

укладеного між ТОВ «Призма Бета» і ПрАТ «Дніпровська пристань». 

Позивач як інвестор виконав грошове зобов’язання за інвестиційним 

договором, сплативши вартість об’єкта будівництва (як прийнятого в 

експлуатацію, так і незавершеного будівництвом об’єкта – паркінгу), тобто вчинив 
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дії, спрямовані на виникнення юридичних фактів, необхідних і достатніх для 

отримання права вимоги переходу права власності на об’єкт будівництва або 

набуття майнових прав на цей об’єкт. 

ПрАТ «Дніпровська пристань», укладаючи з ТОВ «Стілф» оспорюваний 

договір купівлі-продажу об’єкта незавершеного будівництва, не отримало у 

визначеному законом порядку згоди інвестора як вкладника матеріальних 

цінностей (у цьому випадку – грошових коштів) в об’єкт інвестування, незважаючи 

на те, що частиною п’ятою статті 7 Закону України «Про інвестиційну діяльність» 

встановлено, що право володіння, користування і розпорядження об’єктами та 

результатами інвестицій, включаючи реінвестиції та торговельні операції на 

території України, відповідно до законодавчих актів України належить інвестору. 

Також суд зазначив, що відчуження ПрАТ «Дніпровська пристань» на 

користь ТОВ «Стілф» об’єкта незавершеного будівництва свідчить про 

позбавлення позивача права вимоги переходу права власності на об’єкт 

будівництва або набуття майнових прав на цей об’єкт, а отже, - про наявність 

підстав для захисту права власності позивача в порядку статті 392 ЦК. 

Посилаючись на зазначені обставини, суд першої інстанції дійшов висновку 

про наявність правових підстав для задоволення позову. 

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 30.09.2014 р., 

залишеною без змін постановою Вищого господарського суду України від 

17.11.2014 р., рішення суду першої інстанції скасовано, ухвалено нове рішення, 

яким у задоволенні позову ТОВ «Призма Бета» відмовлено. Відмовляючи у 

задоволенні позову, суд апеляційної інстанції, з висновками якого погодився і суд 

касаційної інстанції, виходив із того, що на момент укладення оспорюваного 

договору ТОВ «Призма Бета» не було власником спірного майна через його 

належність ПрАТ «Дніпровська пристань», а безпосередньо сам договір укладено 

з дотриманням вимог закону, з огляду на що відсутні підстави для визнання його 

недійсним. При цьому, констатувавши недоведеність позивачем будь-якого права 

на спірне майно, суд апеляційної інстанції дійшов висновку про відсутність факту 

порушення прав і законних інтересів позивача. 
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У червні 2015 р. ТОВ «Призма Бета» звернулося до Київського апеляційного 

господарського суду із заявою про перегляд постанови Київського апеляційного 

господарського суду від 30.09.2014 р. за нововиявленими обставинами. 

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 09.07.2015 р. заяву 

ТОВ «Призма Бета» про перегляд судового рішення за нововиявленими 

обставинами задоволено. Постанову Київського апеляційного господарського суду 

від 30.09.2014 р. скасовано, рішення Господарського суду м. Києва від 20.06.2014 

року залишено без змін.  Постановою Вищого господарського суду України від 

15.03.2016 р. постанову Київського апеляційного господарського суду від 

09.07.2015 р. залишено без змін. 

У судових рішеннях, наданих ТОВ «Стілф» на підтвердження підстав для 

перегляду Верховним Судом України постанови Вищого господарського суду 

України від 15.03.2016 р., суд касаційної інстанції, на думку заявника, по-іншому 

застосував одні й ті самі норми матеріального права при вирішенні спорів стосовно 

визнання договорів недійсними та визнання права власності на об'єкт інвестування. 

Забезпечуючи єдність судової практики у застосуванні норм права, про які 

йдеться у заяві, Верховний Суд України виходив із такого.  Виходячи зі змісту ч.1, 

2  ст. 331, ч.1 ст. 182 ЦК, розділу 8 Тимчасового положення про порядок державної 

реєстрації права власності та інших речових прав на нерухоме майно, 

затвердженого наказом Міністерства юстиції України 07.02.2002 р. № 7/5 (чинного 

на час виникнення спірних правовідносин), право власності на новостворене 

нерухоме майно виникає в особи, яка створила це майно, після закінчення 

будівництва об’єкта нерухомості, введення його в експлуатацію, отримання 

свідоцтва про право власності та реєстрації права власності. Отже, до прийняття 

об'єкта новоствореного нерухомого майна до експлуатації та його державної 

реєстрації право власності на цей об’єкт не виникає.  

Статтею 331 ЦК не передбачено можливості визнання права власності на 

недобудоване нерухоме майно в судовому порядку. 

Стаття 392 ЦК, в якій йдеться про визнання права власності, не породжує, а 

підтверджує наявне у позивача право власності, набуте раніше на законних 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_843377/ed_2016_02_28/pravo1/T030435.html?pravo=1#843377
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_843217/ed_2016_02_28/pravo1/T030435.html?pravo=1#843217
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2012_12_14/pravo1/REG6445.html?pravo=1
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підставах, у тому випадку, якщо відповідач не визнає, заперечує або оспорює 

наявне у позивача право власності, а також у разі втрати позивачем документа, який 

посвідчує його право власності. 

Ураховуючи умови інвестиційного договору та положення законодавства, 

яким урегульовано питання набуття права власності на об'єкти незавершеного 

будівництва, право власності у позивача на спірний об'єкт нерухомості   не 

виникло, а відтак, і не відбулося порушення такого права, тому суд першої інстанції 

при задоволенні позову, а також суди апеляційної і касаційної інстанцій, 

залишаючи це рішення без змін за наслідками перегляду судового рішення за 

нововиявленими обставинами, дійшли помилкового висновку про наявність 

порушеного права позивача та необхідність його захисту шляхом застосування 

правового механізму, передбаченого  статтею 392 ЦК. За таких обставин висновок 

господарських судів про укладення оспорюваного правочину з дотриманням вимог 

законодавства, а відтак, і про відсутність підстав для задоволення позову є 

обґрунтованим, відповідає фактичним обставинам справи і вимогам закону [119]. 

На нашу думку, виникла алогічна ситуація – Верховним Судом України не 

були спростовані висновки судів нижчих інстанцій, згідно з якими «відчуження чи 

в будь-який інший спосіб розпорядження майном, яке входить в об'єкт 

інвестування, що має наслідком його вибуття із правового режиму, встановленого 

інвестиційним договором, є порушенням прав та законних інтересів позивача, 

оскільки саме йому належали права на об'єкт інвестування. Отже, укладення 

оспорюваного договору порушує права та охоронювані законом інтереси позивача, 

оскільки позбавляє його можливості набути у власність спірне майно після 

закінчення його будівництва та прийняття його у встановленому законодавством 

порядку до експлуатації» [119]. Не заперечувався і той факт, що об’єкт 

незавершеного будівництва був створений за рахунок інвестицій ТОВ «Призма 

Бета». Це не завадило Верховному Суду прийняти рішення, в силу якого інвестор 

повністю втратив свої інвестиції в цей об’єкт.  

Слід звернути увагу, що ч.4 ст.27-1 Закону України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (в редакції Закону 
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№2269-VIII від 18.01.2018 р.) встановлює, що державна реєстрація права власності 

на об’єкт незавершеного будівництва на підставі рішення суду, що набрало 

законної сили, проводиться за правилами, визначеними частинами першою – 

третьою цієї статті. На нашу думку, ця норма говорить на користь можливості  

визнання права власності на об’єкт незавершеного будівництва, в судовому 

порядку. 

Поза тим, зважаючи на редакцію ч.3 ст.331 ЦК, яка надає пріоритет у 

реєстрації права власності на об’єкт незавершеного будівництва особі, що є 

власником матеріалів, обладнання тощо, які були використані в процесі цього 

будівництва, сторони повинні виявляти належну обачність щодо урегулювання 

питань про права на об’єкт незавершеного будівництва безпосередньо у договорах 

між ними. У разі неспівпадіння замовника й інвестора в одній особі до договору 

між ними слід включати положення, згідно з яким до завершення будівництва, 

прийняття об’єкта в експлуатацію та його передачі інвестору по акту приймання-

передачі майнові права на використані в процесі будівництва матеріали та 

обладнання, на всі результати виконаних будівельних робіт, у тому числі і на 

незавершений будівництвом об’єкт у цілому або його частини, належать інвестору.  

Організація договірних зв’язків, що забезпечують реалізацію інвестицій. 

Характерною рисою правового регулювання договору підряду на капітальне 

будівництво (договору будівельного підряду) згідно з ГК та ЦК України, а також і 

переважної більшості наукових досліджень цього договору, є розгляд його як 

атомарного зобов’язання, без урахування системних зв’язків з іншими 

зобов’язаннями. Поза тим, характеристика договорів будівельного підряду саме як 

інвестиційних договорів вимагає врахування того факту, що власне підрядне 

зобов’язання може бути лише елементом договору/системи договорів, яким/якою 

забезпечується реалізація інвестицій у конкретний об’єкт будівництва.  

У цьому зв’язку слід звернути увагу на позицію Н.С. Кузнєцової, згідно з 

якою питання про перспективи нового законодавства про підрядні договори в 

Україні тісно пов’язане з необхідністю нормування системи договорів (контрактів) 

в будівництві і організації адекватних договірних зв’язків. Аналіз контрактних 
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систем в зарубіжній (перш за все американській)  практиці будівництва показує, що 

сторони мають у своєму розпорядженні значний арсенал універсальних 

типізованих договірних форм, їх застосування в різних поєднаннях дозволяє 

створити гнучку систему, яка чутливо реагує на потреби і динаміку ринку. З 

урахуванням певних особливостей цей досвід формування договірних відносин в 

будівництві може бути в повній мірі використовуватися і в Україні. До 

теперішнього часу у нас відсутня різноманітність будівельної договірної практики. 

В галузі організації договірних зв’язків можливості учасників будівництва 

обмежуються системою генерального підряду, а класифікація договорів за видами 

підрядних робіт (проектно-вишукувальних, будівельних, монтажних, 

пусконалагоджувальних і т.д.) сама по собі носить виключно нормативно-

статистичний характер і практично не впливає на якість договірних відносин. 

Застосовувані за кордоном типізовані контрактні форми в цілому вписуються в 

наші традиційні уявлення про договори і тому їх впровадження в діючу будівельну 

практику не вимагатиме якихось суттєвих додаткових витрат і в основному буде 

пов’язано з необхідністю перебудови «договірної ідеології та психології» в 

будівництві [33, с.64]. Ці міркування, висловлені на початку 1990-х років, повністю 

зберігають актуальність і на сьогодні.  

З урахуванням проведеного аналізу системи будівельних контрактів в 

зарубіжній практиці і особливостей формування договірних відносин в Україні на 

сучасному етапі, Н.С. Кузнєцова пропонує два рівні класифікації підрядних 

контрактів: 

1) За способом встановлення ціни: 

(а) контракт з фіксованою (твердої) ціною; 

(б) контракт з виплатою винагороди і відшкодуванням вартості виконаних 

робіт; 

2) За організацією договірних зв’язків: 

(а) генпідрядний (традиційний) контракт; 

(б) проектно-будівельний контракт; 

(в) управлінський контракт [33, с.64]. 
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Договірна ціна зазвичай є одним з пріоритетів замовника як інвестора. 

Найнижча ціна часто є єдиним критерієм вибору підрядника при здійсненні 

будівництва за державні кошти, у зв’язку з чим договірна ціна може ставати 

політичним питанням. З іншого боку, великим будівельним проектам іманентно 

властиве перевищення фактичних витрат порівняно з запланованими. Можна 

виділити 2 критерії, відповідно до яких визначаються види ціни у договорах 

будівельного підряду:  

1) залежність від економічних впливів (тверда або приблизна ціна); 

2) спосіб формування загальної ціни, тобто, що входить до загальної ціни і як 

вона вираховується (єдина сума, витрати плюс або нефіксована ціна).  

Замовники можуть бажати обмежити загальну договірну ціну гарантованою 

максимальною ціною з метою передачі усіх ризиків потенційного зростання цін 

підряднику [120, c.109].  

ГК, ЦК та Загальним умовам укладення та виконання договорів в 

капітальному будівництві відомі тільки види ціни, що визначаються за залежністю 

від економічних впливів. Так, відповідно до п.21 Загальних умов укладення та 

виконання договорів в капітальному будівництві, договірна ціна у договорі підряду 

визначається на основі кошторису як приблизна або тверда. Договірна ціна 

вважається твердою, якщо інше не встановлено договором. Якщо під час укладання 

договору підряду через невизначеність витрат чи інші обставини остаточно 

встановити договірну ціну неможливо, сторони у договорі підряду визначають 

приблизну договірну ціну, а також порядок й коригування в процесі виконання 

робіт (будівництва об’єкта). Приблизна договірна ціна може уточнюватися в міру 

виконання робіт, здійснення витрат підрядника тощо (п.22 Загальних умов). 

Натомість, спроба класифікації договірних цін за способом їх визначення 

наявна в Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 18 «Будівельні контракти», 

відповідно до якого існує 2 види будівельних контрактів:  

(а) контракт з фіксованою ціною – договір про будівництво, який передбачає 

фіксовану (тверду) ціну всього обсягу робіт за будівельним контрактом або 
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фіксовану ставку за одиницю кінцевої продукції будівництва (кв.м, кількість місць 

тощо); 

(б) контракт за ціною «витрати плюс» – договір про будівництво, який 

передбачає ціну як суму фактичних витрат підрядника на виконання будівельного 

контракту та погодженого прибутку (у вигляді процента від витрат або фіксованої 

величини) [9].  

Детальніше розглянемо види договірної ціни, що виділяються за способом їх 

формування, виходячи з зарубіжного досвіду.  

1) єдина ціна (lump sum) – загальна ціна договору визначається до початку 

будівництва і вноситься до договору. 

Підрядник зобов’язується виконати визначений обсяг робіт в обмін на 

узгоджену суму. Це може бути фіксована сума, яка не підлягає перерахунку, у 

цьому випадку замовник не матиме можливості вносити зміни до проектної 

документації. Зазвичай ця сума може піддаватися обмеженим коливанням, як 

правило, для покриття податкових та інших змін, які не передбачаються під час 

залучення підрядника. Сума також може коливатися у зв’язку зі змінами вартості 

праці, устаткування і матеріалів – так зване флуктуаційне застереження. 

Визначення остаточної ціни може здійснюватися шляхом використання формули 

або перевірки рахунків-фактур [121, c.8]. 

У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 18 «Будівельні контракти» 

контракт з єдиною ціною некоректно поіменований «контрактом з фіксованою 

ціною». Суть терміну «lump sum» полягає в тому, що це ціна всього обсягу робіт за 

будівельним контрактом (на противагу ціні окремих частин робіт), яка 

погоджується сторонами заздалегідь; втім, така ціна може бути як твердою 

(фіксованою), так і приблизною; 

2) витрати плюс (cost plus) – підрядник зобов'язується здійснювати 

невизначений обсяг робіт в обмін на відшкодування витрат по собівартості або 

фактичних витрат на робочу силу, устаткування та матеріали. Крім того, підрядник 

отримує узгоджену плату, яка покриває витрати управління, інші невиробничі 
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витрати та забезпечує прибуток. Гібридні варіанти ціни «витрати-плюс» 

включають:  

• витрати-плюс процентна плата – плата, що стягується підрядником, 

прямо прив’язана до собівартості. Зазвичай вона встановлюється у вигляді 

твердого відсотка, або ж застосовуватиметься ковзаюча шкала. У цьому випадку 

підрядник не має реальних стимулів працювати максимально ефективно, тож такий 

варіант варто розглядати, тільки коли вимоги до робіт не можуть бути визначені 

при укладенні договору; 

• витрати-плюс фіксована плата – плата, що стягується підрядником, 

визначається в його тендерній пропозиції. Цей варіант прийнятний, коли обсяг і 

характер робіт значною мірою передбачувані. Підрядник має стимул працювати 

ефективно, щоб узгоджена плата залишалася вигідною для нього; 

• витрати-плюс змінна плата – плата варіюється пропорційно різниці 

між очікуваними витратами та витратами по собівартості. Презюмується, що якщо 

останні зростатимуть, а підрядник працюватиме неефективно, то плата підряднику 

зменшуватиметься. Цей підхід прийнятний, коли існує реальна можливість 

визначити обсяг та характер робіт на переддоговірній стадії; 

3) нефіксована ціна (measurement contract) – роботи, які підрядник 

зобов’язується виконати, не можуть бути точно виміряні перед початком тендеру 

через якісь вагомі причини. Презюмується, що роботи були  спроектовані загалом, 

і що достатньо чітка картина про кількість та якість того, що потрібно, надається 

учасникам тендеру. Найефективнішими договорами з нефіксованою ціною, що 

передбачають найменший ризик для замовника, є ті, які базуються на кресленнях 

«з приблизними кількостями». 

Контракти з нефіксованою ціною також можуть бути засновані на 

кресленнях та «розкладі тарифів» або цінах, підготовлених замовником для того, 

щоб учасники тендеру подавали свої конкурентні пропозиції. Очевидно, що 

замовник приймає ризик, пов’язаний з початком робіт без чіткого уявлення про 

їхню загальну вартість, і відтак цей тип договору слід застосовувати лише щодо  

невеликих підрядів [121, c.8-9]. 



 

 

106 

Таким чином, різні види ціни за договорами будівельного підряду є 

прийнятними для різних господарських ситуацій, а правильний вибір виду ціни є 

важливим чинником забезпечення ефективності договірного зв’язку.  

Класифікація підрядних договорів в будівництві залежно від способу 

організації договірних зв’язків поки що цілком невідома законодавству України. У 

практиці зарубіжних країн широко поширена практика видання Керівництв 

(Guidelines) з кращої практики укладання та виконання будівельних договорів 

різних типів. Метою таких Керівництв є забезпечення замовників переліком 

доступних варіантів організації будівельних робіт (delivery models), а також 

детальними покроковими інструкціями щодо визначення найбільш ефективної 

структури договірних зв’язків для реалізації конкретних проектів з урахуванням 

усіх значущих обставин. Особливе значення зазначені Керівництва мають у 

випадках укладання будівельних договорів органами державної влади та органами 

місцевого самоврядування. Їх участь обумовлює як особливий порядок укладання 

договору (підрядник, як правило, обирається у конкурентній процедурі), так і 

необхідність урахування публічного інтересу під час виконання договору.  

Уніфікована номенклатура можливих типів будівельних договорів 

зарубіжній практиці відсутня. Натомість, різні джерела вживають велику кількість 

різних термінів, що позначають ті чи інші особливості організації договірних 

зв’язків в рамках реалізації будівельного проекту [122, c.8-9]. Найбільш 

поширеними моделями організації договірних зв’язків в будівництві є: 

• тільки будівництво (construst only) – традиційний генпідрядний 

договір;  

• проектування й будівництво (design & construct, D&M); 

• управлінський будівельний договір (construction management);  

• пряме управління (direct managed);  

• раннє залучення підрядника (early contractor involvement, ECI); 

• альянс (alliance); 

• публічно-приватне партнерство [123, c.21-35]. 
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 Перші три моделі (традиційний генпідрядний договір, проектно-

будівельний договір, управлінський будівельний договір) є по суті  різновидами 

договору підряду на капітальне будівництво, тому саме їм буде приділено увагу в 

цьому підрозділі. Пряме управління означає будівництво господарським способом. 

Раннє залучення підрядника, альянс та публічно-приватне партнерство є 

коопераційними формами організації договірних зв’язків.    

На основі дослідження ряду зарубіжних Керівництв з укладання та виконання 

будівельних контрактів та присвячених їм аналітичних матеріалів [120; 121; 122; 

123; 124; 125; 126] систематизуємо основні положення щодо доцільності 

застосування, відносних переваг та недоліків традиційного генпідрядного 

договору, проектно-будівельного договору та управлінського договору. 

 

Традиційний генпідрядний договір (тільки будівництво – construct only).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Згідно з цим типом договору, стадії проектування й будівництва виконуються 

повністю роздільно, коли замовник готує проектну документацію або самостійно, 

Замовник 
Архітектор/ 

проектна 

організація 

Генеральний підрядник 

Субпідрядник Субпідрядник Субпідрядник 
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або з залученням консультантів, а підрядник, відповідно, виконує роботи на основі 

погодженої програми та попередньо розробленої проектної документації.  

Доцільність застосування: 

зазвичай вважається найкращим способом організації договірних зв’язків 

при здійсненні рутинних, нескладних робіт малого та середнього обсягів, коли: 

• часові рамки достатні для того, щоб закінчити проектування і лише 

після цього перейти до будівельних робіт; 

• будівельні інновації не є необхідними, оскільки проект остаточний, а 

обсяг робіт чітко визначений; 

• замовник готовий приймати на себе весь ризик проектування;  

• умови будівельного майданчика добре відомі; 

• ймовірними є значна кількість учасників тендеру і значна конкуренція; 

• замовник бажає зберігати повний контроль над проектом під час 

будівництва; 

• необхідним є високий ступінь визначеності витрат на момент 

укладання договору; 

• наявні достатньо кваліфіковані й досвідчені кадри для адміністрування 

договору.  

Переваги: 

• замовник зберігає повний контроль над проектом, включаючи 

взаємодію з громадськістю та іншими стейкхолдерами; 

• проектування й будівництво можуть здійснюватися у час, найбільш 

зручний для замовника; 

•  замовник може впевнитися у повній відповідності проектної 

документації своїм потребам до початку будівельних робіт, зменшуючи таким 

чином ризик проектування;  

• прямолінійний характер тендеру, низькі витрати участі в ньому та 

прийняття замовником значного обсягу ризику зазвичай забезпечують наявність 

конкуренції серед підрядників; 
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• тендерні пропозиції простіше і дешевше оцінювати, ніж у багатьох 

інших моделях; 

• існує великий ступінь цінової визначеності на момент укладення 

договору; 

• модель добре відома й зрозуміла в рамках галузі.  

Недоліки: 

• цінова визначеність залежить від точності й повноти документації 

замовника. У разі помилок і прогалин остаточна вартість будівництва може суттєво 

перевищувати очікувану; 

• підготовка проектної документації заздалегідь вимагає тривалого часу;  

• тендерна документація є великою за обсягом, а будь-які помилки 

можуть стати основою для претензій; 

• відсутній єдиний центр відповідальності перед замовником з питань 

проектування та будівництва, що підвищує ризик взаємодії; 

• підрядник не має можливості вносити свій внесок в забезпечення 

конструктивності; 

• замовник несе значний обсяг ризику, особливо стосовно проектування 

та конструктивності; 

• обсяг і вимоги до робіт не можуть бути змінені без формальної зміни 

умов договору; 

• вимагається високий рівень управлінських ресурсів замовника, 

необхідних для адміністрування договору; 

• простір для розбудови відносин і обміну знаннями між сторонами 

обмежений; 

• відсутні стимули до інновацій під час здійснення будівництва; 

• міркування життєвого циклу проекту можуть не братися належним 

чином до уваги під час будівництва; 

• існують передумови для погіршення відносин зі стейкхолдерами з 

огляду на те, що підрядник не має відношення до відповідних питань. 
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Проектно-будівельний договір (design & construct – D&C). 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

За цим типом договору підрядник зобов’язується як розробити проектну 

документацію, так і виконати будівельні роботи на основі завдання на 

проектування, виданого замовником. Підрядник готує проектну документацію або 

самостійно, або з залученням консультантів.  

Різновиди цього типу договору включають договори «проектування, 

будівництво і технічне обслуговування» (design, construct and maintain – DCM),  

«проектування, будівництво і експлуатація» (design, construct and operate – DCO) 

та  «проектування, будівництво, технічне обслуговування і експлуатація» (design, 

construct, maintain and operate – DCMO). Від звичайного проектно-будівельного 

договору  вони відрізняються тим, що підрядник залишається відповідальним за 

післябудівельне технічне обслуговування та/або експлуатацію об’єкта протягом 

визначеного періоду часу – зазвичай не менше 10 років – за погоджену плату. 

Доцільність застосування: 

найкраще застосовувати, коли: 

• необхідним є високий ступінь цінової визначеності на момент 

укладення договору; 
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Підрядник 
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проектна 
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Субпідрядник Субпідрядник 
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• вимоги до проекту добре визначені та існують детальні стандарти 

проектування, якості та оздоблювальних робіт; 

• бажаними є альтернативні й інноваційні проектні рішення, однак 

замовник не бажає приймати увесь ризик проектування; 

• бажаними є єдиний центр відповідальності перед замовником, 

покращена інтеграція проектування й будівництва, а також покращення 

конструктивності.   

Крім цього, розширений варіант цієї моделі, який включає компоненти 

технічного обслуговування та експлуатації, найкраще використовувати, коли 

замовник бажає досягти повної інтеграції проектування, будівництва та технічного 

обслуговування або експлуатації та передачі усього масиву експлуатаційних 

ризиків (поряд з проектним та будівельним ризиком) на основі єдиного договору. 

Переваги:  

• будівництво може розпочатися невдовзі після укладення договору, 

тимчасом як завершуються усі деталі проектування; 

• існує значний потенціал для інновацій на стадії проектування, 

обумовлений гнучкістю підрядника у виборі оптимальних матеріалів та методів 

будівництва; 

• наявність єдиного центру відповідальності з питань як проектування, 

так і будівництва обумовлює потенційно нижчу кількість спорів та більш 

ефективне управління питаннями, пов’язаними з проектуванням; 

• існує високий ступінь цінової визначеності щодо робіт як з 

проектування, так і з будівництва у разі, коли застосовується умова про єдину 

договірну ціну; 

• підрядник зазвичай гарантує відповідність проектного рішення цілям 

використання об’єкта.  

Коли включений компонент технічного обслуговування або експлуатації: 

• підрядник з меншою ймовірністю застосовуватиме найдешевші методи 

з огляду на його триваючі зобов’язання; 
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• недоліки в роботі проактивно виправляються з огляду на жорсткі 

стандарти, яких доведеться дотримуватися підрядникові під час періоду технічного 

обслуговування/експлуатації; 

• оскільки деякі замовники відкладають оплату будівельних робіт і 

ставлять її у залежність від досягнення певних операційних цілей, існує додатковий 

стимул для належного виконання підрядником своїх обов’язків, позаяк він ризикує 

своїми капіталовкладеннями. 

Недоліки: 

• процес укладення договору розтягується в часі з огляду на необхідність 

підготовки й оцінки проектних рішень; 

• участь в тендері є більш затратною, ніж у випадку традиційного 

генпідрядного контракту, що приваблює меншу кількість учасників; 

• архітектор/проектна організація зобов’язані перед підрядником, а не 

перед замовником; 

• якісні показники проекту повинні бути ретельно визначені в завданні 

замовника на проектування; 

• замовник не в змозі здійснювати суттєвий контроль над процесом 

проектування, тож зміни в проекті, необхідність у яких може виникнути під час 

будівництва, можуть виявитися складними й дорогими;   

• існує ймовірність того, що підрядник підлаштовуватиме проектування 

й будівництво під свою ціну; 

• додаткові складнощі, пов’язані з прийняттям відповідальності за 

частково завершене проектне рішення, можуть становити проблему в ситуаціях 

припинення договору з ініціативи замовника (наприклад, у випадках істотного 

порушення договору підрядником або відмови від договору з боку підрядника); 

• будь-яка невизначеність у вимогах замовника може призводити до 

претензій і спорів; 

• може бути сплачена вища ціна з огляду на невизначеності на момент 

укладання договору і рівень ризику, переданого підрядникові.  
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Управлінський договір (construction management). 

 

 

 

 

 

 

Цей тип договору зазвичай використовується для будівництва великих 

комплексних будівель, ґрунтується на принципах співпраці сторін і передбачає, що 

генеральний підрядник залучається як «керуючий підрядник» для управління 

розробкою проектної документації, укладення договорів та керівництва 

здійсненням робіт в інтересах замовника. 

Вибір керуючого підрядника, як правило, здійснюється на конкурентних 

засадах.  

Зазвичай має місце двостадійна договірна домовленість з такими 

характеристиками: 

Стадія 1. На основі попереднього проектного завдання, підготовленого 

замовником, спільними зусиллями розробляється  проектна документація, 

виходячи з якої визначається гарантована максимальна ціна.  Якщо за результатами 

переговорів замовник і керуючий підрядник не в змозі дійти згоди щодо 

гарантованої максимальної ціни, договір припиняється і замовник може шукати 

нового підрядника для закінчення проекту; 

Стадія 2. Якщо гарантована максимальна ціна приймається, тоді 

розпочинається будівництво об’єкта. Субпідрядники залучаються керуючим 

підрядником на конкурентних засадах; керуючому підряднику відшкодовується 

Замовник 

Керуючий 

підрядник 
Спеціалісти 

Архітектор/ 

проектна 

організація 

Субпідрядник Субпідрядник Субпідрядник 
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фактична вартість будівництва плюс сплачується фіксована сума, що сукупно 

обмежується гарантованою максимальною ціною.  

Доцільність застосування: 

найкраще застосовувати, коли: 

• обсяг робіт невизначений, значна кількість ризиків проекту невідома, 

управління проектом складне, ймовірною є потреба в інноваціях, доречною є 

експертна допомога на ранніх стадіях, з можливістю її отримання і під час 

реалізації проекту; 

• строки виконання проекту обмежені; 

• взаємодія зі стейкхолдерами складна і потребує участі спеціалістів; 

• ресурси замовника щодо нагляду за проектними і будівельними 

роботами обмежені.  

Переваги:  

• від замовника вимагається нижчий рівень управлінських зусиль; 

• можливе управління обсягом робіт з тим, щоб вкластися в бюджет 

замовника; 

• використання моделі сприяє більшою мірою командному підходу до 

реалізації проекту; 

• замовник і ключові стейкхолдери можуть вносити свій внесок у 

проектування з меншими витратами і ризиком, ніж в інших моделях; 

• існує великий потенціал для підвищення ефективності завдяки 

безперервності участі підрядника та перевіркам проектних рішень на  

конструктивність; 

• існує можливість гнучкої етапності виконання робіт, включаючи 

проведення ранніх робіт на будівельному майданчику, до остаточного закінчення 

проектної документації; 

• замовник має можливість нагляду за процесами найму керуючим 

підрядником субпідрядників, постачальників для впевненості у співвідношенні 

ціни та якості та перевірки фактичних витрат субпідрядників; 
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• ціноутворення керуючого підрядника зазвичай здійснюється на основі 

«підходу відкритої книги»; 

• використання гарантованої максимальної ціни дозволяє обмежувати 

ризик замовника; 

• існує можливість спільної економії, яка виникає, якщо фактичною 

вартість будівництва виявляється меншою, ніж гарантована максимальна ціна, та в 

результаті інших режимів стимулювання. 

Недоліки: 

• модель є достатньо спеціалізованою, тож знайти керуючого підрядника 

може бути складно; 

• замовнику складно встановити конкретні цінові орієнтири, коли 

проектне рішення ще недостатньо деталізоване;   

• гарантована максимальна ціна узгоджується наприкінці Стадії 1, коли 

складно перевірити співвідношення ціни та якості; 

• переговори щодо гарантованої максимальної ціни можуть 

затягуватися, що призводить до затримок у реалізації проекту; 

• якщо  гарантована максимальна ціна не приймається, реалізація 

проекту затримується, оскільки замовнику доводиться шукати підрядників.  

Навіть найбільш загальна, спрощена характеристика основних типів 

договорів будівельного підряду вказує на те, що оптимальне структурування 

договірного зв’язку передбачає вирішення великої кількості складних питань 

взаємодії між сторонами. 

Договори будівельного підряду і, особливо, договори підряду на капітальне 

будівництво мають значну специфіку порівняно з іншими господарськими 

договорами. Кожен будівельний проект є унікальною системою процесів, де 

непередбачувані наслідки обумовлюються різними видами ризиків. Тривалість 

великих будівельних проектів часто перевищує два роки. Такі проекти 

реалізуються на значних територіях і їх може бути складно забезпечити надійними 

гарантіями. Відтак, будівельний проект не є виробничою лінією, яку можна 



 

 

116 

запрограмувати на безперешкодний випуск продукту, з чітко визначеними 

часовими рамками, якістю і фінансовими витратами [120, c.2].   

Крім того, кожен будівельний проект є тимчасовою мульти-організацією, яка 

об’єднує значну кількість осіб з неоднаковим рівнем знань, різними 

спеціалізаціями і різноспрямованими інтересами. Гармонізувати інтереси усіх 

учасників є надзвичайно складним завданням.  

Зазначене вказує: по-перше, на виключну значущість належного договору 

між сторонами для успішної реалізації інвестицій за будівельним проектом (жоден 

акт законодавства не в змозі врахувати усі особливості взаємовідносин між 

сторонами), по-друге, на об’єктивну складність формування оптимального 

договору (аж до того, що учасники конкретного будівельного проекту можуть 

виявитися не в змозі розробити договір самостійно).   

З огляду на це характерним для будівельної галузі в світі є поширення 

стандартних форм будівельних договорів (контрактів). Такі стандартні форми 

можуть розроблятися на національному або міжнародному рівнях. До країн, які 

мають високорозвинену традицію вітчизняних стандартних договірних форм, 

належать, зокрема, США, Великобританія, Австралія, Малайзія та Німеччина. 

Відповідно, в цих країнах менш витребувані міжнародні стандартні форми, хоч 

вони й застосовуються при реалізації міжнародних проектів за участю підрядників 

й консультантів з зазначених країн [127, п.1.64]. 

Найпоширенішими стандартними формами будівельних договорів 

(контрактів) є форми, які, починаючи з 1950-х років, розробляються Міжнародною 

федерацією інженерів-консультантів (ФІДІК). Членами цієї міжнародної 

організації є 102 країни світу, включаючи Україну. Принципи цих договорів 

сфокусовані на справедливому розподілі ризиків та найбільш ефективних 

механізмах адміністрування проекту [127, c. xvii].  

Основними стандартними формами ФІДІК є: 

• Умови будівельного контракту на здійснення будівельних та 

інженерних робіт, що проектуються замовником (1999, «Червона книга»); 
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• Умови монтажного та проектно-будівельного контракту на монтаж 

електротехнічного та механічного обладнання та на будівельні й інженерні роботи, 

що проектуються підрядником (1999, «Жовта книга»); 

• Умови контракту на інжиніринг, закупівлю й будівництво/проект «під 

ключ» (1999, «Срібна книга»):  

• Умови будівельного контракту на здійснення будівельних та 

інженерних робіт, що проектуються замовником – Гармонізоване з Міжнародним 

банком з розвитку видання (2006, «МБР»); 

• Умови контракту на проектування, будівництво і експлуатацію (2008, 

«Золота книга»); 

• Коротка форма контракту (1999, «Зелена книга») [127]. 

Іншою поширеною в світі системою стандартних форм будівельних 

контрактів є Новий інженерний контракт (NEC), розроблений Інститутом 

цивільних інженерів [128]. NEC являє собою сім’ю стандартних контрактів, кожен 

з яких має такі характеристики: 

• його використання стимулює належне управління відносинами між 

двома сторонами контракту, а, отже, роботами, що виконуються за контрактом;  

• він може використовуватися в різноманітних комерційних ситуаціях, 

для широкого кола різновидів робіт і в будь-якому місці; 

• це чіткий і простий документ – використовує мову та структуру, які є 

простими та легко зрозумілими [129]. 

У свою чергу, Міжнародною торговельною палатою розроблений 

Модельний контракт «під ключ» для великих проектів (2007). У Передмові до 

цього документу зазначено: «Загальноприйняте визначення терміну «під ключ» 

відсутнє. Основна ідея полягає в тому, що підрядник повинен забезпечити 

результат робіт, готовий до використання та за погодженою ціною. Насправді 

замовник хоче і повинен бути активно залучений у проект на всіх його стадіях. Хоч 

і йдеться про контракт «під ключ», у ньому є статті, що дозволяють зміни щодо 

обсягу виконуваних робіт, ціни та часу завершення» [130]. 
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Попри те, що різні системи стандартних договірних форм мають 

концептуальні відмінності, можна виділити їх найбільш загальні спільні риси 

стандартного будівельного контракту: 

• це великий за обсягом документ, має місце значний ступінь деталізації 

його положень; 

• цей документ присвячений конкретному типу будівельного контракту, 

що виділяється за способом організації договірного зв’язку (не будівельним 

контрактам «загалом»); 

• він спрямований на справедливий і збалансований розподіл ризиків 

між сторонами;  

• велику увагу приділено питанням інтенсивної комунікації між 

сторонами, координації їхніх спільних зусиль; 

• вагоме місце в структурі договору посідають положення щодо 

урегулювання спорів з договору, передусім самими сторонами в позасудовому 

порядку.   

Однак використання міжнародних стандартних договірних форм в 

будівельній галузі відносно невідоме у країнах колишнього СРСР. На цих теренах 

вітчизняні підприємства  працюють на основі традиційної робочої документації та 

договірних форм, що походять з соціалістичної ери. Це може створювати суттєві 

проблеми, коли виникає потреба у реалізації міжнародних будівельних договорів. 

Зазвичай, виникає конфлікт між очікуваннями щодо визнаних стандартів договору 

та правами й обов’язками сторін [120, c.xxv]. З іншого боку, вітчизняні суб’єкти 

господарювання також можуть стикатися з труднощами в структуруванні їхніх 

договірних зв’язків, особливо в разі реалізації великих проектів.   

Регулювання відносин за договором підряду на капітальне будівництво 

(договором будівельного підряду) згідно з ГК та ЦК України є дуже стислим і 

схематичним. Не набагато детальніше регулювання містять Загальні умови 

укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, які аж ніяк 

не відповідником розвинених стандартних договірних форм. Насправді, Загальні 
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умови характеризуються рисами, протилежними тим, що визначено вище для 

стандартних договірних форм: 

• це стислий за обсягом документ, ступінь деталізації його положень 

низький; 

• він присвячений договорам підряду на капітальне будівництво 

«загалом», не виділяє будь-яких їх типів; 

• розподілу ризиків між сторонами не приділяється істотна увага. 

Спеціальні положення (п.39-45) передбачені тільки щодо ризиків випадкового 

знищення або пошкодження об’єкта будівництва; 

• не приділяється увага й проблемі забезпечення співробітництва сторін 

за договором. Попри загальну вказівку на те, що замовник зобов’язаний сприяти 

підряднику   в   порядку,   встановленому   договором підряду, у виконанні робіт, в 

цілому модель взаємовідносин сторін, передбачена Загальними умовами, є 

суперницькою, а не коопераційною; 

• жодних положень щодо урегулювання спорів з договору, у тому числі 

самими сторонами в позасудовому порядку, не передбачено.  

 У літературі вказують, що «імпорт» міжнародних стандартних договірних 

форм у країни, що розвиваються, та країни з перехідною економікою може 

викликати проблеми, оскільки ці форми незнайомі місцевим замовникам в частині 

як юридичної термінології, так і робочих процедур [131, c.100]. 

На основі вищевикладеного пропонується розробка:  

• національного Керівництва з укладання та виконання будівельних 

договорів різних типів з метою забезпечення замовників (у тому числі органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування) детальними інструкціями 

щодо визначення найбільш ефективної системи організації конкретних проектів; 

• національної системи стандартних форм договорів підряду на 

капітальне будівництво як примірних договорів, а також здійснення перекладів і 

коментарів міжнародних стандартних договірних форм; 

• типових цінових умов у договорах підряду на капітальне будівництво. 
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2.2. Інвестиційні договори на будівництво між інвестором і замовником 

Якщо забудова відбувається на власній земельній ділянці замовника для 

власних потреб, за рахунок власних коштів, інвестування зводиться до здійснення 

ним капітальних вкладень в процесі будівництва. У цьому випадку замовник є 

самостійним і єдиним інвестором будівництва. Утім, ситуація є складнішою, коли 

забудова відбувається за рахунок залучених коштів інвесторів чи інвестор отримує 

право забудови за конкурсом, який проводить державний орган або орган 

місцевого самоврядування. У цих випадках між учасниками інвестиційних 

відносин має бути укладений певний договір [79, с.105-106].   

Поряд з загальним значенням поняття інвестиційного договору в розумінні 

ч.1 ст.9 Закону України «Про інвестиційну діяльність» як будь-якого договору, що 

опосередковує внесення інвестицій, у вітчизняній правовій практиці наявне і 

спеціальне значення цього поняття – як  специфічного виду договорів, що 

укладаються саме в сфері будівництва (так званий «інвестиційний договір на 

будівництво»). У юридичній літературі спостерігається змішання зазначених двох 

значень – коли норма ч.1 ст.9 Закону «Про інвестиційну діяльність» називається 

правовою основою укладання «інвестиційних договорів» у спеціальному значенні 

[132, c.194]. Важливо розуміти, що ч.1 ст.9 Закону «Про інвестиційну діяльність» 

насправді містить лише загальну вказівку на те, що договір є правовою формою 

взаємовідносин між інвестором та іншими учасниками інвестиційної діяльності, 

але не визначає особливостей будь-яких договірних типів чи видів, і не може 

вважатися спеціальною правовою нормою для укладання будь-яких певних 

договорів. Інвестиційний договір на будівництво, попри свою відносну 

поширеність на практиці, не згадується ані в ГК, ані в ЦК, ані в інших законах 

України, що дає підстави називати його «договором, якого ніколи не будо» [133]. 

За таким договором одна сторона (інвестор) зобов’язується сплатити іншій 

стороні (забудовникові) суму інвестиції, тоді як забудовник зобов’язується 

збудувати об’єкт інвестування. Фактично, предметом договору інвестування між 

інвестором і забудовником є отримання інвестором в майбутньому нерухомості, 
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що повинна бути збудована, в обмін на суму інвестиції, яку забудовник отримує 

від інвестора [79, с.106].  

За визначенням В. А. Січевлюка, інвестиційним договором на будівництво 

є договір, на підставі якого одна сторона – інвестор зобов’язується передати 

інвестиції реципієнту та прийняти у власність об’єкт інвестування, а інша сторона 

– реципієнт зобов’язується прийняти, використати або направити інвестиції на 

будівництво об’єкту інвестування та передати інвестору документи, необхідні для 

реєстрації ним права власності [134, с. 157]. 

На підставі інвестиційного договору перехід права власності не 

відбувається, оскільки особа, що отримує інвестиції, не є власником об’єкта 

нерухомості, а лише зобов’язується його збудувати, а отже, і відчужувати його до 

завершення будівництва не може. Інвестор стає першим власником об’єкта 

нерухомості лише після того, як об’єкт будівництва буде зданий в експлуатацію. 

В.А. Січевлюк пропонує визначати виникнення права власності у інвестора датою 

оформлення свідоцтва про право власності, яка зазначається у такому свідоцтві 

[134, с. 116].    

У правовій доктрині має місце думка, що різновидом інвестиційного 

договору є договір про пайову участь у будівництві житла [135, с.163-166]. Втім, 

наразі договори про пайову, або часткову участь у будівництві використовують, 

головним чином, при будівництві нежитлових об’єктів, поділених на багато 

об’єктів інвестування і цим схожих з багатоквартирними будинками, наприклад 

офісних, торговельних, розважальних центрів [79, c.107].  

Відповідно до листа Міністерства будівництва, архітектури та житлово-

комунального господарства від 16.02.2006 р. №11/8-198, договір пайової участі – 

це вид інвестиційного договору, який відображає спосіб залучення коштів в об’єкт 

інвестування, а спосіб залучення коштів не впливає на ціль, з якого здійснюється 

інвестування: створення об’єкта (будівництво об’єкта) [136]. 

І.В. Курафєєва визначає договір про пайову участь в будівництві як договір, 

за яким одна сторона (забудовник) зобов’язується, відповідно до проектної 

документації, побудувати в майбутньому об’єкт нерухомості, і передати визначену 
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договором його частину (пай) іншій стороні (пайщику), який в свою чергу 

зобов’язаний прийняти і оплатити цей пай на умовах, визначених договором. 

Характеризуючи суб’єктний склад цього договору, авторка вказує, що 

забудовником може виступає виключно юридична особа, створена у формі 

підприємницького товариства, яка має на праві власності або праві користування 

земельну ділянку під забудову. При цьому забудовник повинен отримати у 

визначеному законодавством порядку оформлений на себе дозвіл на будівництво 

об’єкту нерухомості на цій земельній ділянці, фактично стаючи замовником цього 

будівництва. На стороні пайщика може виступати як фізична або юридична особи, 

так і держава в особі уповноважених органів, які укладають зазначений договір з 

метою отримати у власність об’єкт будівництва (пай), визначений його умовами 

[132, c.196].  

Договір на інвестиційне будівництво у літературі визначають двостороннім, 

оплатним, консенсуальним, фідуціарним, міновим, формальним [134, с. 130].  

Дискусійним є питання про місце інвестиційного договору в системі 

господарсько-правових (цивільно-правових) договорів. В.А. Січевлюк, 

визначаючи місце такого договору в системі цивільно-правових договорів, не 

дійшов однозначних висновків. Так, договори, в яких реципієнт виконує лише 

функцію акумуляції коштів інвесторів та направлення їх на будівництво житла, на 

думку автора, можна було б віднести до групи договорів з надання послуг. Ситуація 

ускладнюється, коли за договором реципієнт не лише здійснює функції управління 

інвестиціями, а й виконує роботи з будівництва житла. В таких договорах присутні 

ознаки договорів як з надання послуг, так і на виконання робіт [134, с.64].  

М.В. Скаржинський місце відповідного договору в системі договорів 

визначив серед договорів про надання послуг. На думку автора, предмет такого 

договору становить надання послуг щодо вкладення залучених коштів в 

будівництво житла та оформлення права власності на це майно в інтересах 

замовника (довірителя) [29, с.135].  

І.В. Курафєєва слушно вказує, що місце цього договору в системі договорів 

слід шукати не серед договорів про надання послуг, оскільки у ньому наявні ознаки 
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інших договорів: на виконання робіт та передання майна у власність (зокрема, 

договору купівлі-продажу речі, яка буде створена у майбутньому) [132, с.197].  

Приналежність цих договорів до тих, що спрямовані на передання майна у 

власність, обумовлює той факт, що обов’язком забудовника є не надання будь-яких 

послуг, а передання завершених будівництвом приміщень інвестору. У зв’язку з 

цим Р.А. Майданик та Н.В. Дроздова зазначають, що саме забудовник як 

контрагент інвестора відповідає перед останнім за належне виконання даного 

обов’язку, зокрема, за своєчасність і якість збудованих приміщень, що підлягають 

передачі [137, с. 19]. 

Не можемо погодитися з думкою Н.В. Дроздової про те, що інвестиційний 

договір на будівництво не є самостійним, оскільки не має самостійного предмету, 

відмінного від традиційних при регулюванні подібних правовідносин договорів 

(підряду, купівлі-продажу, спільної діяльності та управління майном – грошовими 

коштами чи коштами інвестування) [138, с. 36]. Інвестиційний договір на 

будівництво не можна віднести до таких договорів, як: договір купівлі-продажу, 

оскільки на підставі інвестиційних договорів на будівництво відбувається не 

перехід права власності, а первинне виникнення права власності; договір підряду, 

тому що інвестор не має права на самостійне будівництво, крім того, в деяких 

випадках може бути відсутній правовий зв’язок між інвестором і підрядником; 

договір про спільну діяльність, оскільки за інвестиційним договором не виникає 

спільної власності щодо предмету договору, крім того, сторони не є учасниками 

спільної дольової власності на об’єкт будівництва і не несуть спільних витрат і 

збитків, які виникають в процесі будівництва [139, с. 8]. 

Категорично не погоджуємося також з думкою О.А. Антипової, згідно з 

якою попри ту обставину, що за договором пайової участі інвестор (забудовник) 

набуває грошові кошти, які необхідні йому для реалізації інвестиційного проекту, 

такий договір не є частиною системи договорів, що опосередковують інвестиції в 

будівництво, оскільки його предмет не регулює ні організації співробітництва 

співінвесторів, ні організації здійснення робіт, ні самого виробничого процесу [40, 

c.204]. По-перше, інвестор та замовник (забудовник) в розглядуваних договорах є 
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різними сторонами договору, а не однією й тією ж особою; по-друге, вкрай 

нелогічно виключати з системи договорів, що опосередковують інвестиції в 

будівництво, договір, на підставі якого, власне, й залучається інвестиція. 

Попри відсутність законодавчого визнання, інвестиційний договір на 

будівництво є цілком конкретним явищем вітчизняної правової дійсності, детально 

описаним у судовій практиці. Так, наприклад, Постановою Вищого господарського 

суду України від 31.05.2017 р. у справі №17/192 встановлено, що 26 грудня 2006 

року між ЗАТ «Трест Київміськбуд-І» (замовник-забудовник) та ТОВ «Віта 

Верітас» (інвестор) укладено договір про інвестування будівництва № 01/12 (далі 

– інвестиційний договір), предметом якого є фінансування інвестором будівництва 

та набуття ним права власності на об’єкт інвестування, який замовник-забудовник 

зобов’язується збудувати самостійно та/або із залученням підрядних організацій та 

здати відповідній державній приймальній комісії. Встановлено, що інвестиційний 

договір, укладений сторонами спору, за своєю правовою природою є змішаним, 

оскільки у правочині містяться елементи різних договорів, а саме, інвестиційного 

договору та договору будівельного підряду. 

За результатами інвестиційної діяльності після завершення будівництва 

позивач набуває право власності на новозбудоване майно. Таким чином, метою 

інвестування є створення об’єкта інвестування, введення його в експлуатацію та 

набуття позивачем права власності на нього [140]. 

Поряд з договором інвестування будівництва окремо виділяють договір 

купівлі-продажу майнових прав на об’єкт інвестування, що будується. Так, п. 78 

Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 

серед документів, що підтверджують набуття у власність особою закріпленого за 

особою об’єкта інвестування, перераховує інвестиційний договір, договір про 

пайову участь, договір купівлі-продажу майнових прав тощо. З цього приводу 

становить інтерес, зокрема, постанова Вищого господарського суду України від 

01.02.2007 р. у справі №264-265/12-06, у якій ВГСУ визначив, що «предметом 

договорів інвестування є зобов’язання однієї сторони – інвестора внести грошові 

кошти, а другої – за рахунок внесених інвестицій передати конкретну кількість 
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квартир. Предметом договірного зобов’язання за цими договорами є вчинення 

конкретних дій сторін зі сплати грошових коштів та передавання майна. 

Матеріальними об'єктами договірних зобов’язань є наприкінці майно і гроші, що 

їх сторони мають передати одна одній, саме вони є предметом виконання за 

договорами, з урахуванням інтересу кожної із сторін та відповідної мети цих 

договорів». 

Слід звернути увагу на висновок ВГСУ про те, що спірний договір 

передбачав передачу інвесторові саме об’єктів нерухомості, а не майнових прав на 

такі об’єкти (у даному випадку не має значення те, що конкретна справа 

стосувалася інвестування об’єктів житлового будівництва). ВГСУ як касаційна 

інстанція погодився з позицією апеляційної інстанції, згідно з якою «невідомо як 

саме повинна здійснюватися передача майнових прав та що під цими правами 

розуміють сторони». Зокрема, ВГСУ вказав, що майнові права виникають з 

юридичних фактів, передбачених Цивільним кодексом України, іншими актами 

законодавства. За будь-яким договором про передавання речі боржник має 

передати річ, а кредитор має право вимоги передавання такої речі, яке є 

майновим. При цьому, виходячи зі змісту статей 179, 181, 331 Цивільного кодексу 

України, річ виникає у той момент, коли в результаті виготовлення чи створення 

з’являється відповідний об’єкт. Отже, вимога позивача про зобов’язання 

відповідача передати йому майнові права на ще не збудоване майно не ґрунтується 

на законодавстві та не відповідає встановленим способам захисту права [141]. 

Зазначені висновки ВГСУ спростовують позицію, згідно з якою поряд з 

договором інвестування будівництва існує окремий договір купівлі-продажу 

майнових прав на об’єкт інвестування, що будується. Тим більше, автори, що 

виділяють такий договір, самі визнають, що за своїм економічним змістом він не 

відрізняється від договору інвестування будівництва [79, c.108].  

Як зазначає К.О. Рябова, складна правова конструкція інвестиційного 

договору на будівництво, що характеризується поєднанням у цьому договорі 

елементів різних договорів, та відсутність спеціального правового регулювання, є 

серйозною перешкодою у впровадженні його як способу інвестування. Авторкою 
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пропонується визначення істотних умов інвестиційного договору на будівництво в 

розділі ІІІ.І «Інвестування будівництва» Закону «Про інвестиційну діяльність» [83, 

c.168].  

До істотних умов договору інвестування будівництва, на думку 

К.О. Рябової, слід віднести: 1) предмет договору; 2) об’єкт інвестування; 

3) загальну суму інвестиційних коштів; 4) строк дії договору; 5) мету договору (з 

обов’язковою конкретизацією прогнозованого кінцевого результату); 6) права і 

обов’язки сторін; 7) форми і розміри відповідальності сторін за невиконання або 

неналежне виконання умов договору; 8) вид забезпечення зобов’язання (застава, 

гарантія та ін.); 9) страхування інвестиційних ризиків; 10) можливість 

дострокового розірвання договору і порядок повернення інвестиційних коштів, 

виплату штрафних санкцій за дострокове розірвання договору [83, с.165-166].  

Уявляється, що такий перелік істотних умов є занадто розмитим і не 

відображає специфіку інвестиційного договору в будівництві. Так, для інвестора 

набагато важливіший не загальний «строк дії договору», а строк будівництва 

об’єкта інвестування; не є конкретною істотною умовою договору «права та 

обов’язки сторін»; договір цілком може існувати без таких умов, як «форми і 

розміри відповідальності сторін за невиконання або неналежне виконання умов 

договору», «вид забезпечення зобов’язання (застава, гарантія та ін.)», «страхування 

інвестиційних ризиків». 

Оптимальніша позиція А.В. Смітюха, на думку якого істотними умовами 

такого договору є:  

• вид інвестиції (як правило – грошові кошти);  

•  сума інвестиції, тобто ціна договору;  

•  строки внесення інвестиції, тобто графік інвестування; 

• об’єкт інвестування, тобто параметри нерухомості, яка має бути 

збудована;  

• строки будівництва об’єкта інвестування;  

• питання оформлення права власності на об’єкт інвестування [79, с.106-107].  
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Вважаємо, що зазначений перелік істотних умов слід закріпити в ст.9 Закону 

«Про інвестиційну діяльність», доповнивши її новою частиною 4 такого змісту: 

«Інвестування об’єктів нежитлового будівництва може здійснюватися на 

підставі договору, істотними умовами якого є: вид (види) та сума інвестицій; 

строки та порядок внесення інвестицій; об’єкт інвестування; строки будівництва 

об’єкта інвестування; права на об’єкт інвестування до закінчення будівництва та 

прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію; порядок оформлення права 

власності на об’єкт інвестування». Нинішню частину 4 статті 9 вважати, 

відповідно, частиною 5.  

Втім, судова практика вказує на те, що навіть за належним чином погоджених 

істотних умов можливі спори між учасниками інвестиційної діяльності в 

будівництві, що пов’язано з ризиковим характером власне інвестиційної 

діяльності. 

На думку Р.А. Майданика та Н.В. Дроздової ризиковий характер 

інвестиційних договорів в будівництві обумовлює віднесення їх до найбільш 

ненадійних договірних конструкцій оформлення таких правовідносин. При цьому 

йдеться про поняття ризикового договору в широкому значенні, зокрема, коли 

ризиковим договором вважають будь-який договір, в якому момент виконання 

зобов’язань однією стороною не співпадає з моментом виконання договірного 

зобов’язання іншою стороною. Протягом такого розриву часу сторона, що 

виконала свої зобов’язання, вимушена вірити іншій, своєму боржнику, що він 

виконає свої зобов’язання в момент настання певного строку. Ризикованість цієї 

ситуації непомірно зростає там, де кредитор позбавлений юридичної і фактичної 

можливості контролювати діяльність боржника [137, с. 36].  

При цьому Р.А. Майданик та Н.В. Дроздова виділяють чотири 

найпоширеніші ситуації, коли ставляться під загрозу інтереси інвестора: 

1) залучення забудовником інвесторів в числі, що перевищує розміри об’єкта 

будівництва. Наприклад, при будівництві 80-квартирного будинку залучається 100 

інвесторів; 2) забудовник в ході будівництва належно не виконує своїх фінансових 

зобов’язань, і його кредитори звертають стягнення на об’єкт будівництва як через 
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суд, так і шляхом двосторонніх угод із забудовником; 3) забудовник нездатний 

завершити будівництво, кидає його, і об’єкт будівництва стає предметом стягнення 

кредиторів. Інвестор, що має слабкий юридичний захист і меншу питому вагу, 

програє великим кредиторам; 4) в процесі будівництва забудовник в 

односторонньому порядку підвищує ціну і вимагає від інвестора доплати під 

страхом передання його частини об’єкта третім особам, готовим оплатити можливі 

витрати [137, с. 36]. 

Ще одним специфічним ризиком інвестиційного договору на будівництво є 

реєстрація об’єкта інвестування на самого замовника (забудовника), а не на 

інвестора, що може бути проілюстровано постановою Верховного Суду України 

від 18.02.2015 р. у справі № 6-244цс14. У цій справі Суд не визнав інвестиційний 

договір як підставу для визнання права власності у судовому порядку, посилаючись 

на те, що закон не передбачає такої можливості визнання права власності. 

У  квітні 2010 року ОСОБА_1 звернулась до суду з позовом до ТОВ 

«Ріелторі Плюс» про визнання права власності на нежитлові приміщення, 

обґрунтовуючи вимоги тим,  що 01.09.2008 р. між нею та ТОВ «Ріелторі Плюс» 

укладено договір про фінансування будівництва. За умовами договору вона 

зобов’язалась профінансувати будівництво нежитлових приміщень площею 

115 кв.м на третьому поверсі торговельного комплексу, АДРЕСА_1, в розмірі 

725 937 грн 50 коп., а відповідач зобов’язався побудувати та передати їй об’єкт 

фінансування і сприяти в оформленні права власності на нього. 15.09.2008 р. 

позивач сплатила повну вартість об’єкта фінансування, а відповідач цього ж дня 

передав їй згідно з актом приймання – передачі збудовані об’єкти  інвестування, а 

саме: нежитлові приміщення загальною площею 115,6 кв.м,  АДРЕСА_1. Рішенням 

виконавчого комітету Бучанської міської ради Київської області від 18.11.2008 р. 

вказані нежитлові приміщення виділено в окремий об’єкт права власності та 

присвоєно НОМЕР_9, доручено комунальному підприємству «Ірпінське бюро 

технічної інвентаризації» видати на ім’я ОСОБА_1 свідоцтво про право власності 

на нежитлові приміщення. Однак, свідоцтво про право власності вона не отримала, 

оскільки право власності на торговельний комплекс АДРЕСА_1 23.10.2008 р. 
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зареєстровано за ТОВ «Ріелторі Плюс» на підставі рішення виконавчого комітету 

Бучанської міської ради від 28.08.2008 року. Враховуючи викладене, позивач 

просила на підставі статті 392 ЦК України визнати за нею право власності на спірні 

нежитлові приміщення, розташовані АДРЕСА_1, як відокремлений об’єкт права 

власності  НОМЕР_9 та припинити право власності на ці приміщення за ТОВ 

«Ріелторі Плюс». 

Рішенням Ірпінського міського суду Київської області від 12.05.2010 р., 

залишеним без змін ухвалою апеляційного суду Київської області від 14.10.2013 р., 

позов  ОСОБА_1 задоволено. 

Ухвалою Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ від 26.11.2013 р. виконуючому обов’язки керівника ТОВ 

«Ріелторі Плюс» арбітражному керуючому – розпоряднику майна  ОСОБА_2 

відмовлено у відкритті касаційного провадження у справі на підставі пункту 5 

частини четвертої статті 328 ЦПК України. 

У заяві  про  перегляд ухвали Вищого спеціалізованого суду України з 

розгляду цивільних і кримінальних справ від 26.11.2013 р. ТОВ  «Ріелторі Плюс» 

порушує питання про скасування зазначеного судового рішення і направлення 

справи на новий касаційний розгляд, посилаючись на неоднакове застосування 

судом касаційної інстанції  статті 392 ЦК України, що потягло ухвалення різних за 

змістом судових рішень у подібних правовідносинах. 

Перевіривши матеріали справи та наведені в заяві доводи, Судова палата у 

цивільних справах Верховного Суду України вважає, що заява підлягає  

задоволенню з таких підстав. 

Задовольняючи  позов  ОСОБА_1 на підставі статей 316, 328, 331, 386, 392 

ЦК України суд першої інстанції, з висновками якого погодилися апеляційний та 

касаційний суди, виходив з того, що набуття відповідачем права власності на увесь 

об’єкт будівництва, в тому числі і на частину майна, профінансовану позивачем в 

повному обсязі, порушує права позивача як власника майнових прав на спірні 

нежитлові приміщення, набутих у встановленому законом порядку, а тому є 

підставою для припинення права власності відповідача на ці приміщення.  
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Встановивши факт набуття ТОВ «Ріелторі Плюс» 23.10.2008 р. права 

власності на новостворену будівлю торгівельного центру суд, разом з тим, визнав 

одночасно за ОСОБА_1 право власності на частину цього об’єкту на підставі статті 

392 ЦК України, не зазначивши з яких, передбачених статтею 346 ЦК України 

підстав, припинено право власності товариства на спірні приміщення. 

При цьому судом не враховано, що за правилами статті 392 ЦК України позов 

про визнання права власності може бути пред’явлено, по-перше, якщо особа є 

власником майна, але її право оспорюється або не визнається іншою особою; по-

друге, якщо особа втратила документ, який засвідчує його право власності. Ні 

зазначеними нормами, ні нормою статті 331 ЦК України не передбачено 

виникнення права власності на новостворений об’єкт нерухомості на підставі 

судового рішення. 

У зв’язку з цим Верховний Суд України постановив ухвалу Вищого 

спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ 

скасувати, передати справу на новий касаційний розгляд [142].  

Принципово не погоджуємося з такими висновками Верховного Суду 

України. На нашу думку, у справі цілком виконуються умови для визнання права 

власності, визначені ст.392 ЦК України: (а) позивач (інвестор) був власником 

майна, оскільки  отримав право власності на частку в торговому комплексі 

відповідно до договору фінансування будівництва; (б) його право не було визнано 

відповідачем, оскільки відповідач провів реєстрацію усього торговельного 

комплексу інвестору. У попередньому підрозділі вже піддавалася критиці 

формалістична позиція Верховного Суду щодо нібито неможливості визнання 

права власності інвестора на нерухоме майно в судовому порядку. На нашу думку, 

така позиція є суто наслідком того, що норми ЦК України, які регулюють порядок 

набуття права власності на новостворене майно, не розглядають ситуацію, коли 

замовник та інвестор не є однією й тією самою особою.  

У юридичній літературі висловлюється ряд пропозицій щодо оптимізації 

правового режиму інвестиційних договорів в будівництві з метою зменшення їх 

ризиковості для інвестора. Так, Р.А. Майданик та Н.В. Дроздова висувають такі 
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пропозиції:  1) нотаріальне посвідчення та державна реєстрація інвестиційного 

договору на будівництво об’єкту; 2) статутний капітал забудовника має становити 

не менш як 100% вартості продажу об’єктів інвестування. Якщо інвестор бажає 

достроково розірвати договір із забудовником, забудовник має повернути 

інвестиційні кошти з тих, що акумульовані на його рахунку, у випадку 

недостатності коштів на рахунку, кошти мають бути видані з спеціального фонду, 

який в свою чергу має бути сформований із використанням коштів із статутного 

капіталу. Проте як тільки забудовник повторно реалізує об’єкт інвестування, він 

повинен поповнити спеціальний фонд; 3) на земельну ділянку і об’єкт будівництва 

не може бути звернено стягнення кредиторів за зобов’язаннями забудовника; 4) у 

випадку банкрутства забудовника першочергово мають бути задоволені вимоги 

інвесторів [137, c.36-37]. 

Зазначені пропозиції не є оптимальними, оскільки: (а) нотаріальне 

посвідчення та державна реєстрація інвестиційного договору жодним чином не 

знижують ризиків інвестиційної діяльності; (б) регулювання статутного капіталу 

замовників (забудовників) не є можливим, якщо вони є будівельними 

організаціями, а не фінансовими установами; крім того, виконання статутним 

капіталом гарантійної функції є сумнівним як таке; (в) не є можливими виключення 

з загального режиму задоволення вимог кредиторів  (у тому числі в процедурах 

банкрутства) для окремо узятого виду договорів.  

Крім того, необхідно відмітити, що значна частина ризиків, про які 

зазначають у зв’язку з інвестиційними договорами в будівництві, характерна для 

будівельних договорів загалом з огляду на іманентну їх виконанню невизначеність.   

 На нашу думку, при формулюванні пропозицій щодо оптимізації правового 

режиму інвестиційних договорів в будівництві необхідно враховувати, що такі 

договори не є однорідними. Уявляється доцільним виділяти 2 групи інвестиційних 

договорів в будівництві: 

1) договори, що укладаються на основі вільного волевиявлення сторін. Для 

зазначених договорів характерна наявність одного інвестора, який не є стороною 

економічно та юридично слабшою, ніж замовник. Приклад такого договору фігурує 
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у вищезгаданій справі №17/192 за позовом ТОВ «Віта Верітас» (інвестор) до  ЗАТ 

«Трест Київміськбуд-І» (замовник-забудовник) та ТОВ «Віта Верітас». 

Відповідно до п. 1.3 ст. 1 Інвестиційного договору між сторонами об’єктом 

інвестування є об’єкти культурно-соціального призначення, орієнтовною площею 

158474, 60 кв.м., а саме: «БЛОК А» (між станцією метро «ОБОЛОНЬ» і станцією 

метро «МІНСЬКА»), «БЛОК Б» (між станцією метро «МІНСЬКА» і станцією метро 

«ГЕРОЇВ ДНІПРА») та машиномісця (гостьові автостоянки). 

Пунктом 6.6 Інвестиційного договору визначено, що замовник-забудовник 

має право у порядку, передбаченому договором, на конкурсній основі і за 

погодженням з інвестором залучати до будівництва об'єкта інвестування третіх 

осіб (підрядників та/або субпідрядників). 

Пунктом 3.2 інвестиційного договору визначено, що з моменту підписання 

договору позивач набуває майнові права на об'єкт інвестування незалежно від 

здійснених обсягів та ступеню завершеності об'єкту інвестування. Такі права 

включають, зокрема, право власності на об'єкт незавершеного будівництва. 

Відповідно до п. 9.2 інвестиційного договору відповідач не має жодних 

майнових прав на об’єкт інвестування як протягом дії договору так і після його 

завершення. 

Додатковою угодою № 10 від 10 вересня 2009 року сторони доповнили 

Інвестиційний договір пунктом 14.1.3, відповідно до якого у випадку, якщо 

Замовник-Забудовник (відповідач) ухиляється від виконання своїх обов'язків, 

передбачених договором, та/або у випадку неможливості виконання, порушення 

порядку та умов виконання зобов’язань за даним договором з будь-яких причин 

або за будь-яких обставин, які можуть поставити  та/або ставлять під сумнів 

реалізацію даного договору, права та обов'язки Замовника-Забудовника щодо 

будівництва об’єкта інвестування переходять до Інвестора (позивача) [141]. 

Зазначені положення договору свідчать про те, що інвестор зберігав доволі 

широкі повноваження щодо контролю за процесом будівництва і впливу на 

замовника-забудовника. На нашу думку, для таких договорів спеціальні 

законодавчі засоби захисту прав інвесторів не є необхідними. Захист прав 
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потерпілої сторони повинен здійснюватися в світлі необхідності дотримання 

найбільш загальних принципів договірних відносин – добросовісності та чесної 

торгівлі;  

2) договори, що укладаються на основі стандартних умов. Для зазначених 

договорів характерна наявність кількох (багатьох) інвесторів, кожен з яких є 

стороною економічно та юридично слабшою, ніж замовник (договори про пайову 

участь в будівництві). Це визначає необхідність спеціальних законодавчих засобів 

захисту слабшої сторони.  

На відміну від об’єктів житлового будівництва, інвесторами в об’єкти 

нежитлового будівництва є, як правило, суб’єкти господарювання, що 

унеможливлює застосування засобів захисту, передбачених Законом України «Про 

захист прав споживачів» [143]. В господарському праві донедавна були наявні 

аналогічні, хоч і вужчі, механізми, призначені для застосування саме в сфері 

господарювання. Так, ч.2 ст. 207 ГК України встановлювала недійсність 

дискримінаційних або відверто несправедливих умов в господарських договорах, а 

саме, недійсною могло бути визнано також нікчемну умову господарського 

зобов’язання, яка самостійно або в поєднанні з іншими умовами зобов’язання 

порушує права та законні інтереси другої сторони або третіх осіб. Нікчемними 

визнавалися, зокрема, такі умови типових договорів і договорів приєднання, що: 

виключають або обмежують відповідальність виробника продукції, 

виконавця робіт (послуг) або взагалі не покладають на зобов’язану сторону певних 

обов’язків; 

допускають односторонню відмову від зобов’язання з боку виконавця або 

односторонню зміну виконавцем його умов; 

вимагають від одержувача товару (послуги) сплати непропорційно великого 

розміру санкцій у разі відмови його від договору і не встановлюють аналогічної 

санкції для виконавця. 

Стаття 207 була вилучена з ГК згідно з Законом України від 06.02.2018 «Про 

товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» [144]. Відтак зник 
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важливий інструмент захисту слабшої сторони у господарському договорі, 

зокрема, й у інвестиційних договорах на будівництво.  

Принципи міжнародних комерційних договорів УНІДРУА містять ряд 

статей, спрямованих на захист економічно слабшої або менш досвідченої сторони 

договору. Так, статті 2.1.19 – 2.1.22 присвячені ситуації, коли одна або обидві 

сторони використовують стандартні умови при укладанні договорів. Відповідно до 

тексту коментаря до ст. 2.1.19 Принципів, «стандартні умови» слід розуміти як 

положення договору, які попередньо підготовлені для загального та 

повторюваного використання однією стороною та які фактично використовуються 

без переговорів з іншою стороною. Вирішальним є не їхнє формальне подання 

(наприклад, чи вони містяться в окремому документі або самому договорі), і не те, 

хто їх підготував (сама сторона, торговельна чи професійна асоціація тощо), і не 

їхній обсяг (чи вони складаються з комплексного набору положень, що охоплюють 

майже всі значущі аспекти договору, або лише з одного або двох положень щодо, 

наприклад, виключення відповідальності та арбітражу). Вирішальним є те, що вони 

заздалегідь розробляються для загального і багаторазового використання, і що вони 

фактично використовуються в даному випадку однією із сторін без переговорів з 

іншою стороною. Ця остання вимога, очевидно, стосується лише стандартних умов 

як таких, що їх інша сторона має прийняти в цілому, тимчасом як інші умови цього 

ж договору можуть бути предметом переговорів між сторонами [145].  

Європейський підхід до несправедливих стандартних умов втілений у статті 

4:110 Принципів європейського договірного права («Несправедливі умови, які не 

були погоджені в індивідуальному порядку»), згідно з якою сторона може 

відмовитися від умови, яка не була погоджена в індивідуальному порядку, у разі, 

якщо всупереч вимогам добросовісності і чесної торгівлі, вона створює суттєвий 

дисбаланс прав та обов’язків сторін за договором на шкоду цій стороні, з 

урахуванням природи виконання за договором, усіх інших умов договору та 

обставин, що існували на момент укладення договору [146].  

 На захист інтересів економічно слабшої або менш досвідченої сторони 

спрямована також стаття 3.2.7 Принципів УНІДРУА («Суттєва нерівновага»), 
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відповідно до якої сторона може відмовитися від договору або від окремої його 

умови, якщо в момент укладення договір або його умова невиправдано надавала 

іншій стороні надмірну перевагу. Поміж інших чинників до уваги необхідно брати: 

(а)  факт недобросовісного використання однією стороною залежності від неї 

іншої сторони, економічної слабкості останньої або її непередбачливості, 

непоінформованості, недосвідченості або відсутності навичок вести переговори, а 

також 

(б) характер і мету договору.   

Мету захисту інтересів економічно слабшої або менш досвідченої сторони 

переслідує і ст. 4.6 Принципів УНІДРУА (Правило «contra proferentem»): якщо 

умови договору, висунуті однією стороною, є неясними, перевага віддається 

тлумаченню, яке протилежне інтересам цієї сторони. Коментар до цієї статті 

містить приклад, який стосується будівництва: 

«Договір між A, підрядником, та B на будівництво промислового 

підприємства містить положення, розроблене А, в якому зазначено, що «Підрядник 

несе відповідальність перед Покупцем за усі збитки, витрати та вимоги щодо будь-

якої втрати або пошкодження фізичної власності (крім робіт), смерті чи каліцтва, 

заподіяного недбалістю Підрядника, його працівників та представників». Один з 

співробітників компанії A поза робочим часом, здійснює маніпуляції з деяким 

устаткуванням B і пошкоджує його. A заперечує відповідальність, стверджуючи, 

що згадане положення охоплює лише випадки, коли працівники А працюють у 

межах робочого часу. За відсутності будь-яких вказівок на інше це положення буде 

тлумачитися у спосіб, менш сприятливий для А, тобто як таке, що також охоплює 

випадки, коли її працівники не діють в рамках своєї роботи» [146].   

Власну версію правила «contra proferentem» закріплює стаття 5:103 

Принципів європейського договірного права: у разі, якщо існує сумнів щодо 

значення договірної умови, яка не була погоджена в індивідуальному порядку, 

перевага повинна надаватися тлумаченню цієї умови проти інтересів сторони, яка 

її запропонувала.  
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Можна бачити, що Принципи європейського договірного права займають 

більш консервативну позицію щодо несправедливих  умов договору, оскільки 

ведуть мову тільки про умови, які не були погоджені в індивідуальному порядку 

(стандартні умови). Тимчасом, положення Принципів УНІДРУА як щодо суттєвої 

нерівноваги, так і  правила «contra proferentem» в принципі можуть бути 

застосовані до будь-яких умов договору. Втім, на практиці це не становить суттєвої 

різниці, оскільки, як зазначає Європейська комісія, складно уявити, щоб сторона 

оспорювала як несправедливу умову, в погодженні якої вона брала участь [147].  

Основні відмінності положень як Принципів УНІДРУА, так і Принципів 

європейського договірного права від положень колишньої ч.2 ст.207 ГК України 

полягають у такому: 

• ГК передбачав можливість визнання несправедливих умов договору 

недійсними, а Принципи встановлюють право сторони відмовитися від 

несправедливої умови. Останній підхід більшою мірою слугує інтересам сторони, 

оскільки їй не потрібно втрачати час та ресурси на судовий розгляд спору; 

• ГК вів мову про несправедливі умови типових договорів та договорів 

приєднання, а у Принципах йдеться про будь-які стандартні умови (умови, що не 

були погоджені в індивідуальному порядку сторонами). Такі умови можуть 

міститися і в договорі, який в цілому не є формуляром, тобто, не є договором 

приєднання у строгому сенсі; 

• ГК не містив чітких критеріїв несправедливості договірної умови, 

тимчасом як такі критерії передбачені Принципами. 

У зв’язку з вищевикладеним пропонується доповнити статтю 179 ГК новою 

частиною 5 щодо несправедливих умов договорів, які не були погоджені в 

індивідуальному порядку, такого змісту: 

«Сторона господарського договору може відмовитися від умови договору, 

яка не була погоджена в індивідуальному порядку, у разі, якщо всупереч вимогам 

добросовісності і чесної торгівлі, така умова створює суттєвий дисбаланс прав 

та обов’язків сторін за договором на шкоду цій стороні, з урахуванням природи 
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виконання за договором, усіх інших умов договору та обставин, що існували на 

момент укладення договору. 

 У разі, якщо існує сумнів щодо значення договірної умови, яка не була 

погоджена в індивідуальному порядку, перевага повинна надаватися тлумаченню 

цієї умови проти інтересів сторони, яка її запропонувала». 

Нинішні частини 5-7 статті 179 ГК вважати, відповідно, частинами 6-8. Таке 

структурування пропозиції вважаємо оптимальним, оскільки ч.4 ст.179 ГК веде 

мову про типові договори та договори приєднання як договори зі стандартними 

умовами.  

Окрему групу інвестиційних договорів на будівництво у вітчизняній 

правовій практиці становлять договори між інвестором та органом місцевого 

самоврядування, які стосуються створення (реконструкції) об’єктів публічної 

інфраструктури місцевого значення. 

Як правило, такі договори укладаються за результатами інвестиційних 

конкурсів і регулюють відносини між органом публічної влади й інвестором 

(забудовником), що отримує право здійснити будівництво нерухомості за 

проектами, які перемогли на конкурсі, і розпорядитися такою нерухомістю на 

власний розсуд або з урахуванням умов договору. Умови договору, як правило, 

затверджуються органом публічної влади до початку конкурсу. Оскільки земельну 

ділянку і більшість дозволів інвестор (забудовник) отримує також від органу 

публічної влади, насправді їх відносини не вичерпуються відносинами за 

договором інвестування.  

У договорі, що розглядається, інвестор і забудовник співпадають в одній 

особі, отже, він зобов’язаний і внести інвестицію, і здійснити будівництво об’єкта. 

Утім, це не заважає йому укладати як забудовник договори інвестування з іншими 

інвесторами щодо окремих частин (приміщень) нерухомості, що будується [79, 

c.108-109].  

 Особливість інвестиційних договорів між інвестором та органом місцевого 

самоврядування становить те, що вони укладаються на підставі не закону, а 

локальних нормативно-правових актів. Так, рішенням Київської міської ради від 24 
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травня 2007 р. № 528/1189 затверджено Положення про порядок проведення 

інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів 

житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-

транспортної інфраструктури міста Києва (далі – Положення №528/1189) [148]. 

Пунктом 4 Положення №528/1189 організатором інвестиційних конкурсів 

визначено Головне управління економіки та інвестицій виконавчого органу КМР 

(КМДА), яке в подальшому рішенням КМР від 15 березня 2012 р. № 198/7535 «Про 

діяльність виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації)» перейменовано у Департамент економіки та інвестицій 

виконавчого органу КМР (КМДА). 

Згідно з пунктом 1.1 Положення №528/1189 це положення визначає порядок 

підготовки, проведення інвестиційного конкурсу, укладення інвестиційних 

договорів на залучення інвесторів до фінансування будівництва, реконструкції, 

реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, у тому числі 

соціальної інфраструктури міста, об’єктів незавершеного будівництва, станцій 

метрополітену, підземних переходів, автошляхів, площ та інших об'єктів на умовах 

проведення інвестиційного конкурсу. 

Рішення про проведення конкурсу та про затвердження переможця конкурсу 

приймає КМДА за поданням організатора конкурсу шляхом видання відповідного 

розпорядження (п. 1.5 Положення № 528/1189). 

Інвестиційні договори між інвестором (замовником) та органом місцевого 

самоврядування (державним органом) не привертають значної уваги науковців, 

однак стають об’єктом розгляду в численних судових справах.  

Так, у справах № 910/24846/14 (№ 3-746гс16), № 910/24844/14 (№ 3-913гс16) 

Верховний Суд України вважав такими, що підлягають задоволенню, позови 

прокурора  про визнання недійсними розпоряджень КМДА про затвердження 

переможців конкурсу по залученню інвестора до здійснення заходів з 

облаштування пішохідних підземних переходів і про визнання недійсними 

інвестиційних договорів з огляду на те, що оспорювані розпорядження та 

інвестиційні договори не відповідають вимогам закону, інвестиційні договори 
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фактично передбачають передачу у тимчасове користування фізичним особам 

об'єктів комунального майна  без згоди на це органу місцевого самоврядування, 

яким у спірних правовідносинах є КМР; а можливості делегування таких 

повноважень від органів місцевого самоврядування до їх виконавчих органів 

законом не передбачено. Верховний Суд України дійшов висновків, що правочини, 

які вчинено сторонами при укладенні інвестиційних договорів, спрямовано на 

приховання іншого правочину – договору найму (оренди) нерухомого 

комунального майна, який сторони насправді вчинили, тобто спірні договори є 

удаваними правочинами згідно з частиною першою статті 235 ЦК України 

(постанови Верховного Суду України від 21 вересня 2016 року, від 12 жовтня 2016 

року) [149, 150]. 

У справі № 5011-25/17984-2012  йшлося про визнання недійсною додаткової 

угоди до інвестиційного договору про реконструкцію та будівництво нежитлового 

будинку, згідно з якою за умови компенсації інвестором вартості об'єкту 

інвестування, визначеної звітом про оцінку вартості цього об'єкту та підписання 

акту приймання-передачі у власність, інвестор набуває право власності на цей 

об'єкт. Питання про визнання додаткової угоди недійсною  постало у зв’язку з тим, 

що «інвестиційний договір не є договором купівлі-продажу і правовою підставою 

для відчуження майна в порядку приватизації» (постанова Вищого господарського 

суду України від 16 травня 2017 року) [151].          

У справі № 921/293/15-г/6 Вищий господарський суд України погодився із 

висновком суду апеляційної інстанції про наявність підстав для задоволення позову 

про визнання недійсним інвестиційного договору щодо будівництва торгового 

комплексу і зазначив, що положення спірного договору спрямовані на набуття 

приватним підприємством права на будівництво на земельній ділянці, яка 

перебуває у комунальній власності, та подальше набуття ним права власності на 

об'єкт інвестування, без отримання інвестором на конкурентних засадах права на 

визначену для будівництва земельну ділянку, що суперечить чинному 

законодавству. Вищий господарський суд України дійшов такого висновку з 

урахуванням умов інвестиційного договору, якими передбачено, що інвестор 
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набуває право власності на збудований житловий комплекс, а замовник 

зобов’язується відмовитися від права користування частиною земельної ділянки, 

виділеної під будівництво цього комплексу (постанова Вищого господарського 

суду України від 30 березня 2016 року) [152]. 

Аналіз зазначених судових справ дозволяє дійти таких висновків. Головну 

правову проблему, пов’язану з договорами між інвесторами та органами місцевого 

самоврядування, вбачають не в потенційному порушенні прав інвесторів (як це 

властиво іншим інвестиційним договорам на будівництво), а в порушенні 

публічних інтересів. Укладення інвестиційних договорів розглядають як спосіб 

обходу інших встановлених законом більш жорстких правових режимів набуття 

прав щодо комунального майна – оренди  комунального майна, приватизації тощо. 

Слід відмітити, що в розглянутих справах суди не заперечували дійсного 

здійснення інвесторами-відповідачами інвестицій за спірними договорами.  

Така ситуація є незадовільною з точки зору інтересів як інвесторів, так і 

відповідних територіальних громад. Тимчасом як, скажімо, державно-приватне 

партнерство є складною й витратною формою взаємодії між приватним інвестором 

та органом публічної влади, придатною для здійснення лише найкрупніших 

проектів, існує потреба в простіших і більш гнучких формах залучення приватного 

капіталу для створення (реконструкції) об’єктів публічної інфраструктури 

місцевого значення. Однією з таких простих форм і є інвестиційний договір між 

інвестором  та органом місцевого самоврядування.  

Уявляється, що однією з причин саме цієї ситуації є відсутність 

законодавчого визнання процедури інвестиційного конкурсу, що обумовлює певне 

приниження його в правовій свідомості порівняно з законодавчо врегульованими 

процедурами. Пропонуємо доповнити ст.16 Закону України «Про інвестиційну 

діяльність» («Регулювання інвестиційної діяльності Верховною Радою Автономної 

Республіки Крим та органами місцевого самоврядування») частиною 2 такого 

змісту: «Органи місцевого самоврядування можуть проводити інвестиційні 

конкурси з метою визначення юридичної чи фізичної особи (інвестора), яка 

забезпечить найкращі умови здійснення інвестиційної діяльності по будівництву, 
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реконструкції, реставрації тощо об'єктів житлового та нежитлового 

призначення, у тому числі соціальної інфраструктури села, селища, міста. 

З інвестором – переможцем конкурсу укладається інвестиційний договір на 

умовах проведення інвестиційного конкурсу».  

 

 

2.3. Договори про спільну інвестиційну діяльність в нежитловому 

будівництві 

Якщо одноосібному інвестору бракує інвестиційних ресурсів для реалізації 

задуманого інвестиційного проекту, або ж він не бажає ризикувати власним 

капіталом в тому обсязі, який необхідний для будівництва об’єкта в цілому, такий 

інвестор може об’єднати свої зусилля з іншим або іншими інвесторами, уклавши 

договір про спільну інвестиційну діяльність в будівництві.  

Спільна інвестиційна діяльність є різновидом спільної господарської 

діяльності. У господарсько-правовій літературі спільну господарську діяльність 

визначають як діяльність двох або більше суб’єктів господарювання, а також 

негосподарюючих суб’єктів – юридичних осіб (як вітчизняних, так і за участю 

іноземних інвесторів), що може здійснюватися як у формі господарського 

договору, так і у формі створення самостійного суб’єкта права – юридичної особи, 

передбачає наявність у її учасників господарської мети, для досягнення якої вони 

об’єднують свої зусилля та можливі вклади (грошові кошти, матеріальні та 

нематеріальні активи), спільно діють протягом певного періоду часу, здійснюють 

координацію своїх спільних дій, беруть участь у розподілі спільно досягнутого 

результату (як прибутків, так і збитків) [153, с.272].  

ГК України не визначає особливостей здійснення спільної господарської 

діяльності. Натомість, ЦК України містить Главу 77 «Спільна діяльність». 

Відповідно до ч.1 ст.1130 ЦК, за договором про спільну діяльність сторони 

(учасники) зобов’язуються спільно діяти без створення юридичної особи для 

досягнення певної мети, що не суперечить законові. Таким чином, ЦК обмежує 

поняття спільної діяльності лише діяльністю без створення юридичної особи. Таке 
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розуміння відповідає завданням нашого дослідження, оскільки спільна діяльність 

у будівництві згідно з усталеною практикою є виключно договірною співпрацею 

сторін, що не передбачає створення юридичної особи. 

Згідно з ч.2 ст. 1130 ЦК спільна діяльність може здійснюватися на основі 

об’єднання вкладів учасників (просте товариство) або без об’єднання вкладів 

учасників. Спільна інвестиційна діяльність завжди передбачає об’єднання вкладів 

учасників, оскільки власне інвестиція є вкладом (внеском). Як правило, відповідні 

договори укладаються через те, що одна сторона має перспективну з точки зору 

будівництва земельну ділянку, можливо – вже забудовану, але не має достатньо 

коштів для здійснення будівництва (реконструкції), а інша має кошти і хоче 

отримати об’єкт нерухомості у відповідному місці. Отже, вкладами сторін є 

нерухомість, з одного боку, і грошові кошти – з іншого. Можливі і більш складні 

випадки, коли договір укладають кілька сторін: якщо власники суміжних порівняно 

невеликих ділянок неправильної форми, де вже існує забудова, об’єднують і ці 

ділянки, і свої грошові кошти з метою збудувати багатоповерхову будівлю – 

офісний центр; якщо сторін більш ніж дві, і всі вони виконують різні функції: 

власник земельної ділянки виступає як забудовник, будівельна компанія здійснює 

всі необхідні будівельні роботи, а банк фінансує будівництво, причому після 

завершення будівництва об’єкт підлягає розподілу між сторонами [79, с.109-110]. 

У зв’язку з цим предметом уваги науковців, які займаються правовими 

питаннями інвестування будівництва, стає саме договір простого товариства.  

Договір про спільну діяльність (договір простого товариства) є однією з 

найзручніших форм взаємодії суб’єктів правовідносин в сфері інвестування 

будівництва, а також правовим засобом узгодження їхніх інтересів, оскільки 

юридична сутність простого товариства полягає в тому, що особи, які об’єднуються 

для однієї спільної мети, «юридично не зникають» у створеному ними союзі. При 

використанні правової конструкції спільної діяльності як способу інвестування 

будівництва суб’єктами таких правовідносин залишаються власне особи, які 

створили товариство, а не товариство. Спільна діяльність є засобом для досягнення 

спільної для учасників мети [154, с. 245]. 
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Сучасні правовідносини вітчизняних та іноземних суб’єктів 

господарювання, пов’язані із використанням спільної діяльності як способу 

інвестування на території України виникають в основному щодо будівництва 

об’єктів нежитлового призначення або також в тих випадках, коли одним із 

суб’єктів таких правовідносин виступає держава.  

Головною кваліфікаційною ознакою зобов’язань, що виникають із спільної 

діяльності, виступає загальна мета спільної діяльності, що не суперечить законові. 

Кожен учасник зобов’язань за спільною діяльністю виступає водночас як боржник 

і як кредитор. Але жодна зі сторін не може вимагати для себе особисто, так само 

як і не має виконувати зобов’язання безпосередньо іншій стороні. У зобов’язаннях 

за спільною діяльністю майно часто об’єднується у спільну власність; існує 

загальний  інтерес у сторін; простежується чіткий організаційний характер; суть 

спільної діяльності передбачає потребу сторін вступати у відносини з третіми 

особами (зовнішню реалізацію); зобов’язання мають тривалий та особистий 

характер [155, с. 752]. 

Укладення договорів простого товариства можливе як для отримання 

прибутку, так і для досягнення іншої мети, що не суперечить законодавству. 

Метою спільної діяльності в інвестуванні будівництва і укладення 

відповідного договору, як правило, може бути: 1) будівництво одного або декількох 

об’єктів будівництва; 2) прийняття об’єкту будівництва в експлуатацію; 

3) розділення новозбудованого нерухомого майна в певних пропорціях (частках) 

між учасниками; 4) також метою інвестування будівництва з використанням 

спільної діяльності може бути здавання в подальшому в оренду новозбудовану 

нерухомість [83, с.157].    

Договір простого товариства є дво- або багатостороннім, консенсуальним 

(формулювання ч.1 ст. 1132 ЦК «беруть зобов’язання» передбачає те, що для його 

укладення потрібен сам факт згоди сторін і не потрібен факт передачі вкладів та 

здійснення спільних дій). На думку Г.В. Юровської, договір простого товариства є 

фідуціарним,  консенсуальним, поіменним, відплатним та багатостороннім 
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(незалежно від кількості учасників простого товариства) договором про спільну 

діяльність, що і визначає його правову природу [156, с. 9].  

О.А. Антипова вважає, що договір простого товариства буде інвестиційним 

договором в будівництві тільки за умови виникнення на його підставі зобов’язання 

щодо здійснення робіт з будівництва об’єкта. В іншому випадку такий договір буде 

носити тільки організаційний характер, а інвестиційним стане договір будівельного 

підряду [40, c.102]. Ми вже зазначали, що немає жодних підстав обмежувати коло 

інвестиційних договорів в будівництві лише договорами на виконання будівельних 

робіт, оскільки визначальним для інвестиційного договору є внесення за таким 

договором інвестиції (для цілей цієї роботи – в об’єкт нежитлового будівництва).  

У юридичній літературі можуть розмежовувати договір спільного 

інвестування будівництва та договір спільної інвестиційної діяльності. Відмінність 

останнього полягає в тому, що співробітництво сторін не завершується після 

введення об’єкта в експлуатацію, оскільки сторони використовують такий об’єкт 

разом [79, с.111]. Разом з тим, обидва зазначені договори підпорядковуються 

вимогам глави 77 ЦК та є договорами простого товариства, тому вважаємо цілком 

припустимим спільний їх розгляд і об’єднання під єдиною назвою «договори про 

спільну інвестиційну діяльність в будівництві».    

Слід приділити увагу питанню про розмежування договору про спільну 

інвестиційну діяльність в будівництві та договору про пайову (часткову) участь у 

будівництві, оскільки ці договори змішуються як в літературі, так і в судовій 

практиці. Так, зазначають, що договорами спільного фінансування (інвестування) 

та часткової (пайової) участі найчастіше опосередковується здійснення спільної 

господарської діяльності при організації та проведенні будівництва [157, с.51-52].  

У справі № 5002-22/2956-2012 Севастопольський апеляційний 

господарський суд встановив таке.  

Товариством з обмеженою відповідальністю «Тенисте» (сторона 1) та 

комунальним підприємством «Гурзуф» (сторона 2) 15.08.2005 р. був укладений 

договір про пайову участь у будівництві, предметом якого є пайове будівництво 

мереж каналізації в сел. Данилівка (надалі іменується «об’єкт») з метою створення 
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спільної часткової власності у вигляді готового об’єкту та його подальшого 

використання сторонами шляхом фінансування стороною 1 (ТОВ «Тенисте») цього 

будівництва в обсягах і в порядку, передбачених цим договором. 

Згідно пункту 1.4 цього договору, після завершення будівництва і введення 

об’єкту в експлуатацію об’єкт належить стороні 1 і стороні 2 на праві спільної 

часткової власності з визначенням розміру часток пропорційно вкладу кожної 

сторони в загальну вартість будівництва. 

14.09.2006 р. між КП «Гурзуф» (сторона 1), ТОВ «Тенисте» (сторона 2) та 

ТОВ «Таурус Девелопмент» (сторона 3) до договору від 15.08.2005 р. було 

укладено додаткову угоду № 2, відповідно до якої ТОВ «Таурус Девелопмент» 

ввійшло до складу учасників договору, також зазнав змін розмір часток в праві 

спільної власності: сторона 1 - 26%, сторона 2- 1%, сторона 3-73%.  

Предметом спору у даній справі є вимога позивача (ТОВ «Таурус 

Девелопмент») про визнання недійсним додаткових угод до договору про дольову 

участь в будівництві від 15.08.2005 р. Позивач вважав, що при  укладанні 

додаткових угод до договору сторонами не було додержано вимог п.п. 7.7., 7.7.2., 

7.7.7. ст. 7 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» (який діяв 

на момент укладення цього договору), п. 4.12.3 Наказу ДПА України № 80 від 

19.02.1998 р. «Про затвердження Порядку обліку платників податків, зборів 

(обов'язкових платежів)». 

Зі змісту проаналізованого договору та його додаткових угод вбачається 

розподіл прав та обов’язків між його учасниками, а саме, ТОВ «Тенисте» взяло на 

себе зобов’язання щодо участі у фінансуванні будівництва об’єкту на умовах, 

передбачених Договором, а КП «Гурзуф» – забезпечує отримання дозвільних 

документів на початок будівництва, вирішує питання  з органами виконавчої влади 

щодо вибору траси для будівництва об’єкту, погоджує робочий проект будівництва 

каналізації на території смт. Данилівка у дозвільних інстанціях, забезпечує 

провадження експертизи та затвердження проекту, укладає договори на виконання 

будівельно монтажних та інших робіт з будівництва об'єкту в якості замовника.  
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Будівництво каналізації здійснювалось особами за окремими договорами 

підряду, що не суперечить договору про дольову участь у будівництві, оскільки 

сторонами за договором був визначений забудовник (КП «Гурзуф»), який був 

наділений правами та обов’язками щодо укладання окремих договорів підряду.   

Колегія суддів звертає увагу на те, що договір дольової участі в будівництві 

регламентує відносини щодо створення та передачі майна, що на момент передачі 

не є об’єктом права власності.  

Договір дольової участі в будівництві є початковим способом придбання 

права власності на нерухомість. До моменту державної реєстрації права власності 

пайовика на створену річ жодна зі сторін договору дольової участі не є власником 

цього права. 

Право власності на каналізаційний колектор не зареєстровано й досі, 

оскільки позивач за спірним договором не виконав повністю свої зобов’язання, у 

зв’язку з чим не можливо визначити його частку у створеному майні.   

Крім того, договір дольової участі в будівництві і договір про сумісну 

діяльність розрізняються за суб’єктним складом. Так, у договорі про сумісну 

діяльність сторони є учасниками, а в договорі дольової участі в будівництві 

сторонами є замовник, пайовики та можливо інвестор. 

Отже, з урахуванням вищезазначеного, судова колегія дійшла висновку, що 

договір про дольову участь в будівництві від 15.08.2005 р., за своєю правовою 

природою не є договором про спільну діяльність [158]. 

Аргументи суду, в силу яких спірний договір не було визнано договором про 

спільну діяльність, не є зрозумілими, оскільки власне в судовому рішенні викладені 

особливості такого договору, що свідчать саме про оформлення ним відносин 

спільної діяльності: «сторони встановили спільну мету, а саме: будівництво 

каналізаційного колектору, як об'єкту спільної дольової власності та його подальша 

експлуатація в інтересах всіх сторін договору. Встановили умови, розмір та 

порядок об'єднання своїх вкладів з приводу досягнення спільної мети, визначили 

перелік взаємних зобов'язань та напрямки спільних дій для досягнення спільної 

мети». 
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У юридичній літературі висловлена позиція, згідно якою що віднесення 

договорів про пайову участь чи інвестиційних договорів до договору простого 

товариства не має під собою жодного правового підґрунтя [159, с. 7], з чим слід 

погодитись. 

Відмінності зазначених договорів систематизовані в таблиці: 

Договір про спільну діяльність в 

будівництві  

Договір про пайову участь в 

будівництві 

Різновид договору простого 

товариства як організаційно-

господарського договору 

Різновид інвестиційного договору 

в будівництві як майново-

господарського договору  

Сторони – учасники спільної 

діяльності  

Сторони – замовник та інвестор 

Сторони мають спільну мету  Сторони мають протилежні 

інтереси 

Здійснюється об’єднання вкладів 

сторін 

Інвестор надає кошти замовнику 

Утворюється спільна часткова 

власність 

Право власності на об’єкт 

інвестування набуває інвестор 

Здійснюється координація 

спільних дій учасників та ведення 

їх спільних справ 

Участь інвестора, як правило, 

обмежується наданням коштів 

Оплатність у класичному вигляді 

відсутня 

Сторони отримують зустрічне 

відшкодування 

Договір укладається на основі 

вільного волевиявлення сторін 

Договір укладається на основі 

стандартних умов 

 

Висновки до Розділу ІІ 

1) Інвестиційний характер договору підряду на капітальне будівництво (й 

будівельного підряду загалом) не може бути виявлений виходячи виключно з 

юридичної конструкції цього договору (двосторонній відплатний договір, 
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спрямований на виконання робіт), необхідно брати до уваги також економічну 

природу цього договору. З цієї точки зору договір підряду на капітальне 

будівництво є таким, що опосередковує інвестиції як операції, пов’язані з рухом 

капіталів.  

2) Сторонами договору підряду на капітальне будівництво є замовник і 

підрядник. Інвестор як суб’єкт інвестиційних правовідносин у цьому договорі 

виступає замовником; однак замовник і інвестор можуть і не співпадати в одній 

особі, що не впливає на визнання інвестиційного характеру договору підряду на 

капітальне будівництво. 

3) Предмет інвестиції за договором підряду на капітальне будівництво 

становлять грошові кошти, за рахунок яких споруджується об’єкт будівництва, та 

матеріали або устаткування, які згідно з умовами договору повинні бути надані 

замовником. Право на забудову земельної ділянки є факультативною складовою 

предмету інвестиції. 

4) Об’єктом інвестування в рамках розглядуваного договору є закінчений 

будівництвом об’єкт.  

Імовірним, хоч і небажаним, результатом інвестування є об’єкт 

незавершеного будівництва. Існуючий порядок державної реєстрації прав на об’єкт 

незавершеного будівництва не захищає достатньою мірою інтересів інвестора у 

разі, коли він не є замовником будівництва. Пропонується доповнити пункт 68 

Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень абзацом 

такого змісту: «Якщо у будівництві беруть участь замовник та інвестор, для 

реєстрації подається, крім вищеперелічених документів, договір між замовником 

та інвестором, укладений у встановленому  законом порядку». 

5) Види ціни у договорах будівельного підряду можуть визначатися за двома 

критеріями:  

• залежність від економічних впливів (тверда або приблизна ціна); 

• спосіб формування загальної ціни, тобто, що входить до загальної ціни 

і як вона вираховується (єдина сума, витрати плюс або нефіксована ціна).  
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Пропонується розробка та нормативне затвердження типових цінових умов у 

договорах підряду на капітальне будівництво. 

6) Класифікація договорів в будівництві залежно від способу організації 

договірних зв’язків невідома законодавству України. З метою запровадження 

кращої світової практики пропонується розробка національного Керівництва з 

укладання та виконання будівельних контрактів різних типів з метою забезпечення 

замовників (у тому числі органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування) детальними інструкціями щодо визначення найбільш ефективної 

системи організації конкретних проектів будівництва. 

7) Характерним для будівельної галузі в світі є поширення стандартних 

форм будівельних договорів (контрактів). Стандартний будівельний контракт має 

такі характерні риси: це великий за обсягом і деталізований документ; цей 

документ присвячений конкретному типу будівельного контракту, що виділяється 

за способом організації договірного зв’язку (не будівельним контрактам 

«загалом»); він спрямований на справедливий і збалансований розподіл ризиків 

між сторонами; велику увагу приділено питанням інтенсивної комунікації між 

сторонами, координації їхніх спільних зусиль; вагоме місце в структурі договору 

посідають положення щодо урегулювання спорів з договору. 

Пропонується розробка національної системи стандартних форм договорів 

підряду на капітальне будівництво як примірних договорів, а також забезпечення 

здійснення перекладів і коментарів міжнародних стандартних договірних форм; 

8) Пропонується перелік істотних умов інвестиційного договору на 

будівництво закріпити в ст.9 Закону «Про інвестиційну діяльність», доповнивши її 

новою частиною 4 такого змісту: «Інвестування об’єктів нежитлового будівництва 

може здійснюватися на підставі договору, істотними умовами якого є: вид (види) 

та сума інвестицій; строки та порядок внесення інвестицій; об’єкт інвестування; 

строки будівництва об’єкта інвестування; права на об’єкт інвестування до 

закінчення будівництва та прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію; порядок 

оформлення права власності на об’єкт інвестування». Нинішню частину 4 статті 9 

вважати, відповідно, частиною 5.  



 

 

150 

9) Інвестиційний договір на будівництво передбачає передачу інвесторові 

об’єктів нерухомості, а не прав на них. Виділення поряд з інвестиційним договором 

на будівництво інвестування окремого договору купівлі-продажу майнових прав на 

об’єкт інвестування, що будується, є безпідставним. 

10) Правові засоби захисту прав інвесторів за інвестиційними договорами на 

будівництво слід диференціювати залежно від виду таких договорів за способом 

оферти та визначення змісту. Для договорів, які укладаються на основі вільного 

волевиявлення сторін, спеціальні законодавчі засоби захисту прав інвесторів не є 

необхідними, а захист прав потерпілої сторони повинен здійснюватися з огляду на 

загальні принципи договірних відносин – добросовісності та чесної торгівлі.  

Тимчасом, для договорів, які укладаються на основі стандартних умов (договори 

пайової участі в будівництві), необхідні спеціальні законодавчі засоби захисту 

слабшої сторони. 

11) У разі, коли інвестори є суб’єктами господарювання, захист їхніх прав 

повинен здійснюватися передусім на підставі норм ГК України. Пропонуємо 

доповнити статтю 179 ГК новою частиною 5 щодо несправедливих умов договорів, 

які не були погоджені в індивідуальному порядку, такого змісту: 

«Сторона господарського договору може відмовитися від умови договору, 

яка не була погоджена в індивідуальному порядку, у разі, якщо всупереч вимогам 

добросовісності і чесної торгівлі, така умова створює суттєвий дисбаланс прав 

та обов’язків сторін за договором на шкоду цій стороні, з урахуванням природи 

виконання за договором, усіх інших умов договору та обставин, що існували на 

момент укладення договору. 

 У разі, якщо існує сумнів щодо значення договірної умови, яка не була 

погоджена в індивідуальному порядку, перевага повинна надаватися тлумаченню 

цієї умови проти інтересів сторони, яка її запропонувала». 

Нинішні частини 5-7 статті 179 ГК вважати, відповідно, частинами 6-8. 

12) Пропонуємо доповнити ст.16 Закону України «Про інвестиційну 

діяльність» («Регулювання інвестиційної діяльності Верховною Радою Автономної 

Республіки Крим та органами місцевого самоврядування») частиною 2 такого 
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змісту: «Органи місцевого самоврядування можуть проводити інвестиційні 

конкурси з метою визначення юридичної чи фізичної особи (інвестора), яка 

забезпечить найкращі умови здійснення інвестиційної діяльності по будівництву, 

реконструкції, реставрації тощо об'єктів житлового та нежитлового призначення, у 

тому числі соціальної інфраструктури села, селища, міста. 

З інвестором – переможцем конкурсу укладається інвестиційний договір на 

умовах проведення інвестиційного конкурсу».  

13) Договір про спільну діяльність в будівництві та договір про пайову участь 

в будівництві мають різну правову природу.  

Ознаки договору про спільну діяльність в будівництві: різновид договору 

простого товариства як організаційно-господарського договору; сторони – 

учасники спільної діяльності; сторони мають спільну мету; здійснюється 

об’єднання вкладів сторін; утворюється спільна часткова власність; здійснюється 

координація спільних дій учасників та ведення їх спільних справ; оплатність у 

класичному вигляді відсутня; договір укладається на основі вільного 

волевиявлення сторін. 

Ознаки договору про пайову участь в будівництві: різновид інвестиційного 

договору в будівництві як майново-господарського договору; сторони – замовник 

та інвестор; сторони мають протилежні інтереси; інвестор надає кошти замовнику; 

право власності на об’єкт інвестування набуває інвестор; сторони отримують 

зустрічне відшкодування; договір укладається на основі стандартних умов. 

Основні положення і результати, викладені в Розділі 2 дисертації, 

відображені в публікаціях [160; 161; 162].  
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РОЗДІЛ ІІІ 

ІНВЕСТУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ НЕЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА ШЛЯХОМ 

РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ 

ТА НА УМОВАХ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА 

 

3.1. Інвестування об’єктів нежитлового будівництва шляхом реалізації 

державних інвестиційних проектів   

Одна з особливостей правовідносин інвестування об’єктів нежитлового 

будівництва полягає у тому, що замовниками в цих правовідносинах часто 

виступають державні органи та органи місцевого самоврядування. Така участь 

може стосуватися найрізноманітніших об’єктів, як-от: транспортні споруди 

(залізниці, шосейні дороги, аеродроми, річкові і морські порти, мости, тунелі, 

естакади тощо), електростанції та електричні мережі, трубопроводи та комунікації, 

дамби, комплексні промислові споруди, заклади освітнього, медичного та 

оздоровчого призначення, спортивні та розважальні споруди, будівлі і споруди 

військового призначення тощо.  

Широковживаним терміном, який позначає об’єкти державних інвестицій у 

сфері нежитлового будівництва, є «публічна інфраструктура». Публічну 

інфраструктуру визначають як інвестиції, де держава відіграє провідну роль у 

вирішенні питання щодо забезпечення такої інфраструктури в інтересах широкого 

загалу та щодо джерел потоків доходів для утримання інфраструктури протягом її 

життєвого циклу. Таким чином, публічна інфраструктура включає не лише 

інфраструктуру, яка належить або безпосередньо фінансується державним 

сектором. Це поняття охоплюватиме також інфраструктурні активи та послуги, що 

належать приватному сектору та експлуатуються ним, стосовно яких, тим не 

менше, уряд розробив загальну політику та нормативну базу або, можливо, зберігає 

умовну відповідальність за стан відповідних активів інфраструктури та постійне 

надання послуг [163, c.98]. 

Традиційне економічне обґрунтування державного втручання в зазначену 

сферу полягає в тому, що соціально корисні інфраструктурні активи та/або послуги 
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не надаватимуться достатньою мірою приватним сектором. Потенційне 

недопостачання виникає там, де послуги демонструють характеристики публічних 

благ (зокрема, неможливість встановлення виключних прав на інфраструктуру, як 

це притаманно більшості дорожніх мереж), мережеві ефекти та позитивні 

екстерналії, або якщо об’єкт має характеристики природної монополії, внаслідок 

чого приватний провайдер буде мати здатність та стимул до підвищення ціни та/або 

обмеження виробництва нижче соціально бажаних рівнів. Держава також може 

брати участь у вирішенні певних цілей соціальної справедливості, як-от 

еквівалентне ціноутворення на послуги або загальне охоплення (хоча з економічної 

точки зору такі втручання також повинні проходити перевірку соціальної чистої 

вигоди). Втручання держави, що обґрунтовується провалами ринку, також повинно 

бути співвіднесене з ризиками провалів регулювання [164, c.9-23; 165, с.61-92; 166, 

с.773-776]. 

Відповідно до ч.6 ст.2 Закону «Про інвестиційну діяльність» державне 

інвестування державних інвестиційних проектів з використанням державних 

капітальних вкладень та/або кредитів (позик), залучених державою або під 

державні гарантії, здійснюється відповідно до вимог бюджетного законодавства. 

У свою чергу, п. 201 ст.2 Бюджетного кодексу України визначає державний 

інвестиційний проект як інвестиційний проект, що реалізується шляхом 

державного інвестування об’єктів державної власності з використанням державних 

капітальних вкладень та/або кредитів (позик), залучених державою або під 

державні гарантії. Порядок визначення обсягів державних капітальних вкладень на 

розроблення та реалізацію державних інвестиційних проектів встановлено 

частиною 4 ст.32 Бюджетного кодексу України. 

Як вказує Г.М. Гриценко, капітальне будівництво за державні кошти має 

певні особливості, які безпосередньо впливають на права та обов’язки сторін 

договорів, їх відповідальність: 

капітальне будівництво за рахунок державних коштів є ускладнюючим 

елементом, що вимагає встановлення додаткових умов раціонального та цільового 
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використання зазначених коштів, зменшення зловживань у цій сфері та 

конкретизація результату і призначення об’єкта будівництва; 

має місце поєднання договору підряду на виконання проектних та пошукових 

робіт та договору підряду на капітальне будівництво; 

наявність обов’язку замовника з організації погодження проектної 

документації уповноваженими органами виконавчої влади та органами місцевого 

самоврядування; 

поєднання із здійсненням державного контролю за витратою державних 

коштів; 

наявність відмінностей у договорів підряду на капітальне будівництво, що 

укладаються в окремих галузях економіки; 

обмеження у передбачених законом випадках волі сторін за договором [18, 

с.9].  

Уявляється, що така характеристика акцентує увагу на окремих, розрізнених 

аспектах, які стосуються різних етапів життєвого циклу державного інвестиційного 

проекту. Останній, у свою чергу, далеко виходить за рамки власне будівництва. 

Світовий банк, ОЕСР, ЄБРР та інші міжнародні організації  вказують, що державне 

інвестування об’єктів публічної інфраструктури повинно здійснюватися на основі 

всеохоплюючої системи управління публічними інвестиціями (Public Investment 

Management – PIM) [167].  

Багато країн має чітко визначені процеси та методики планування державних 

інвестицій в об’єкти публічної інфраструктури. Вони можуть включати визначення 

секторальних або інфраструктурних стратегій, оцінку варіантів здійснення проекту 

для досягнення цілей, проведення детальних техніко-економічних обґрунтувань й 

аналізу витрат і вигод та визначення пріоритетів проектів у [168, c.115].  

Автори Доповіді МВФ щодо ефективності інфраструктури дійшли висновку, 

що країни з сильними інституціями управління публічними інвестиціями 

отримують більш передбачувані, надійні, ефективні та продуктивні інвестиції. 

Зазначене дослідження МВФ, зосереджуючи увагу на якості інвестиційних 

результатів, а не на обсязі інвестицій, вказує, що кращі рішення щодо державних 
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інвестицій приводять до стрімкішого економічного зростання, а саме: зміцнення 

інституцій управління публічними інвестиціями може бути настільки ж 

ефективним, з точки зору результатів, як збільшення інвестицій на дві третини від 

очікуваних додаткових потреб [169169, c.28]. 

Спеціалістами Світового банку обґрунтовано потребу розробки 

всеохоплюючої національної системи управління публічними інвестиціями, яка 

охоплює кожен етап циклу державних інвестицій, забезпечуючи відсутність 

прогалин, що уможливлюють неефективні або корумповані рішення.  

Фундаментальні риси такої системи забезпечують її логічність і внутрішню 

узгодженість, тож навіть країни з низькими можливостями повинна намагатися 

встановити базові дисципліни для відбору державних інвестиційних проектів та 

управління ними [170, c.8-9].  

У вітчизняній юридичній літературі питання про створення цілісної системи 

управління публічними інвестиціями не ставилося, предметом досліджень 

виступали тільки окремі сегменти такої системи. Так, І.І. Банасевич вказує, на 

потребу моделювати приватні засади закупівлі товарів, робіт і послуг за державні 

кошти в контексті світової практики та реального стану вказаної сфери, з огляду на 

що виконання підрядних робіт за державним замовленням повинно здійснюватися 

виключно на договірній основі і регулюватися особливим субінститутом підряду – 

договором на виконання підрядних робіт за державним замовленням [170, c.1]. 

Вважаємо, що загальна система управління публічними інвестиціями 

охоплювати такі стадії життєвого циклу державного інвестиційного проекту з 

відповідним, концептуально узгодженим нормативно-правовим регулюванням: 

1) ідентифікація потреб та визначення пріоритетів державних інвестицій; 

2) попередній відбір проекту; 

3) формалізована оцінка проекту;  

4) остаточний відбір і бюджетування проекту; 

5) вибір виконавців за проектом (публічна закупівля);  

6) реалізація проекту;  

7) огляд результатів та ex post оцінка проекту.   
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Ідентифікація потреб та визначення пріоритетів державних інвестицій. 

Широке стратегічне керівництво державними інвестиціями є важливим засобом 

забезпечення відповідності рішень уряду та галузевих органів національним 

пріоритетам. Відповідні вказівки можуть бути отримані з національного плану або 

іншого середньо- чи довгострокового стратегічного документу, який встановлює 

пріоритети розвитку економіки на найвищому рівні прийняття рішень. У багатьох 

країнах національний план доповнено стратегією на рівні галузі або навіть 

підгалузі, що забезпечує більшу деталізацію загальних пріоритетів. Наявність 

надійних стратегічних вказівок щодо державних інвестицій, які можна змістовно 

інтерпретувати на галузевому або підгалузевому рівні, є основоположною 

вимогою, яка може враховуватися в інструкціях з підготовки річного бюджету [171, 

c.21-22].  

В Україні правову основу планування в сфері економіки становлять закони 

від 23.03.2000 р. «Про державне прогнозування та розроблення програм 

економічного і соціального розвитку України» [172] та від 18.03.2004 р. «Про 

державні цільові програми» [173]. Також існує ряд галузевих програмних 

документів, які передбачають будівництво нових об’єктів інфраструктури, як-

от:  Транспортна стратегія України на період до 2020 року [174], Державна цільова 

економічна програма розвитку автомобільних доріг загального користування на 

2013-2018 роки [175] тощо. Втім, якщо порівняти вітчизняну Транспортну 

стратегію з Транспортною інвестиційною стратегією, наприклад, Великобританії 

[176], можна побачити, що остання є набагато більшим за обсягом, ґрунтовнішим 

та деталізованим документом. Можна дійти висновку, що нормативно-правова база 

планування державних інвестицій в об’єкти публічної інфраструктури в Україні в 

цілому сформована, однак потребує подальшого розвитку.    

Попередній відбір проекту. Окрім стратегічного бачення або плану, 

держава потребує формального процесу розробки проектів. Галузеві міністерства 

та інші розпорядники бюджетних коштів, які ініціюють державні інвестиційні 

проекти, повинні підготувати профіль проекту, що містить базову інформацією про 

нього, включаючи відповідний стратегічний пріоритет та програму або 
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підпрограму, конкретну проблему, що підлягає вирішенню, мету проекту, основні 

види діяльності, очікувані результати та оціночний бюджет. Крім того, на цьому 

етапі важливо розглянути варіанти вирішення проблеми за допомогою проекту та 

без нього, а також здійснити аналіз попиту, пропозиції та діагностичний аудит. 

Попередня перевірка усіх проектних пропозицій здійснюється з метою 

забезпечення їх відповідності: (а) мінімальним критеріям відповідності 

стратегічним цілям уряду та (б) вимогам бюджетної класифікації щодо врахування 

їх саме  як проекту, а не як періодичних витрат. Проект, який не відповідає такому 

тесту, повинен бути відхилений, що робить подальшу його оцінку непотрібною. 

Тож попередня перевірка як необхідна складова системи управління публічними 

інвестиціями повинна запобігати розтраті ресурсів на більш докладну оцінку 

проектів [171, c.22]. 

Відповідно до п. 3 Порядку відбору державних інвестиційних проектів, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.07.2015 р. № 571 

[177], суб’єкт інвестиційної діяльності в разі необхідності ініціювання нового 

державного інвестиційного проекту готує та подає головному розпорядникові 

коштів державного бюджету концептуальну записку, в якій зазначаються такі 

відомості: 1) мета інвестиційного проекту та її обґрунтування: 2) прогнозні обсяги 

витрат; 3) результати попереднього аналізу ефективності реалізації інвестиційного 

проекту; 4) строк та етапи реалізації інвестиційного проекту, результати 

попередньої оцінки можливостей реалізації, організації та управління виконанням 

робіт з реалізації інвестиційного проекту; 5) обґрунтування заходів щодо 

розроблення інвестиційного проекту (дослідження, проектування). 

За результатами розгляду концептуальної записки (включаючи рекомендації 

комісії у разі її утворення) головний розпорядник коштів державного бюджету 

приймає рішення щодо доцільності розроблення нового державного 

інвестиційного проекту та визначення відповідального виконавця.  

Таким чином, законодавство України врегульовує питання попереднього 

відбору державного інвестиційного проекту. Втім, слід звернути увагу, що в такому 

регулюванні закладена проблема так званих незапитуваних пропозицій (unsolicited 
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proposals). За визначенням Світового банку, незапитувана пропозиція – це 

пропозиція приватної сторони щодо здійснення державного інвестиційного 

проекту, подана за власною ініціативою приватної фірми, а не у відповідь на запит 

уряду. Розгляд незапитуваних пропозицій дає уряду можливість скористатися 

знаннями та ідеями приватного сектора. Правильно адмініструючи незапитувані 

пропозиції, держава може скористатися їх перевагами, одночасно зменшуючи 

потенційні ризики. Втім, з  незапитуваними пропозиціями також пов’язують 

небезпеки отримання низької цінності за  гроші, особливо якщо уряд вирішить 

вести переговори про здійснення проекту безпосередньо з його ініціатором, та 

відволікання дефіцитних фінансових ресурсів на непріоритетні проекти [167, 

c.190]. 

Для мінімізації цих ризиків необхідною є розробка та впровадження 

конкретних критеріїв прийнятності незапитуваних пропозицій. Ці критерії 

забезпечуватимуть, що: 

• незапитувана пропозиція є сумісною з існуючим національним 

плануванням інвестицій, тож не спотворюватиме планові пріоритети; 

• вона є достатньо інноваційною та ефективною, щоб забезпечити галузі 

додаткову цінність для компенсації можливих втрат від такого спотворення.  

Якщо проект не відповідає двом вищезазначеним правилам, то його слід 

відхилити [171, c.164]. 

Формалізована оцінка проекту. Кінцевою метою процесу відбору 

державних інвестиційних проектів є гарантування ефективності здійснення 

проекту. Концепція ефективності здійснення проекту (англ. value for money, 

буквально – цінність за гроші) означає найкращий для суспільства доступний 

результат, з урахуванням всіх вигод, витрат та ризиків протягом усього життєвого 

циклу проекту. Необхідною умовою ефективності здійснення проекту, незалежно 

від обраного способу такого здійснення, є перевищення вигодами, які випливають 

з проекту, витрат. Це, як правило, перевіряється шляхом проведення вигодо-

витратного аналізу проекту [178, c.9]. 
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Вигодо-витратний аналіз визначають як «систематичний процес обрахунку і 

порівняння вигод і витрат проекту для двох цілей: 

• визначити, чи є інвестиція в проект надійною 

(виправданість/здійсненність проекту), та  

• порівняти проект з альтернативними проектами 

(ранжування/визначення пріоритетів інвестицій)» [179, c.9]. 

Добре побудований вигодо-витратний аналіз доступних рішень є важливим 

інструментом визначення варіанту, який задовольняє потребу за найменшою 

ціною/найвищою чистою вигодою. Тим не менше, такий аналіз варіантів інвестицій 

в інфраструктуру рідко є простою практикою. Інвестиції в об’єкти публічної 

інфраструктури зазвичай включають як позитивні, так і негативні зовнішні ефекти, 

які складно передбачити та кількісно оцінити. Дискусійним є питання щодо 

ключових вхідних даних до аналізу, як-от: витрати та вигоди, які слід включити, 

базові припущення та ставка дисконтування, яка застосовуватиметься. Попри ці 

виклики, прозоре використання вигодо-витратного аналізу в процесі оцінки 

проекту сприятиме впровадженню жорсткої дисципліни в прийнятті інвестиційних 

рішень у державному секторі. При систематичному та прозорому його застосуванні 

існує можливість проведення незалежного аудиту аналізу та його перегляду 

(включаючи ex post перегляд), а отже – потенціал для істотного підвищення якості 

рішень щодо державних інвестицій [180, c.274]. 

Розвинені країни, як правило, мають у своєму розпорядженні національні 

керівництва з оцінки проектів або вигодо-витратного аналізу. Приклади 

становлять, зокрема:  

• Посібник з вигодо-витратного аналізу (Австралія, 2006) [181]; 

• Канадський посібник з вигодо-витратного аналізу (Канада, 2007) [182]; 

• Керівництво щодо методології проведення вигодо-витратного аналізу 

(EC, 2006) [183]; 

• Керівництво з вигодо-витратного аналізу інвестиційних проектів (EC, 

2008) [184]; 

• Основи вигодо-витратного аналізу (Нова Зеландія, 2005) [185]; 
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• Зелена книга: оцінка в центральному уряді (Великобританія, 2003) 

[186]; 

• Керівні принципи та ставки дисконтування для вигодо-витратного 

аналізу федеральних програм (США, 1992) [187]; 

• Керівні принципи оцінки та управління капітальними та видатковими 

пропозиціями у державному секторі (Ірландія, 2005) [188]. 

П. 6 Порядку відбору державних інвестиційних проектів встановлює, що під 

час підготовки державного інвестиційного проекту проводиться його економічна 

оцінка шляхом аналізу залежно від мети (отримання прибутку та/або досягнення 

соціального ефекту) та масштабності інвестиційного проекту, зокрема його 

вартості: 

до 30 млн. гривень включно – аналіз ефективності витрат; 

понад 30 млн. гривень – аналіз витрат і вигод (можна вважати загальним 

правилом для інвестиційних проектів, що передбачають будівництво об’єктів 

публічної інфраструктури). 

Зазначена оцінка проводиться розробником державного інвестиційного 

проекту з урахуванням міжнародних рекомендацій та рекомендацій, розроблених і 

затверджених Мінекономрозвитку та розміщених на його офіційному сайті. 

Жодних рекомендацій з проведення вигодо-витратного аналізу 

Мінекономрозвитку не затверджено. Тимчасом, неспроможність центральних 

державних органів прийняти керівництво щодо оцінки проектів означає відсутність 

ефективної та послідовної зовнішньої перевірки процесу вибору проектів та навіть 

відсутність необхідності проводити якісну оцінку [171, c.89]. 

Крім економічної оцінки, Порядок відбору державних інвестиційних 

проектів вимагає здійснення обов’язкової державної експертизи державного 

інвестиційного проекту. Якщо економічна оцінка здійснюється розробником 

інвестиційного проекту, яким може бути і приватна особа, то обов’язкова державна 

експертиза – головним розпорядником коштів державного бюджету відповідно до 

Методики проведення державної експертизи інвестиційних проектів та форми 
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висновку за її результатами, затвердженої Мінекономрозвитку України  

від 13.03.2013 р. № 243 [189]. Така державна експертиза передбачає визначення:  

відповідності інвестиційного проекту вимогам законодавства; 

узгодженості екологічних, економічних і соціальних інтересів; 

актуальності та соціальної спрямованості інвестиційного проекту; 

ефективності використання бюджетних коштів; 

достовірності техніко-економічних розрахунків та обґрунтованості обсягу і 

форми надання державної підтримки для реалізації інвестиційного проекту; 

наявності належного кадрового, матеріально-технічного забезпечення для 

реалізації інвестиційного проекту. 

Державна експертиза інвестиційного проекту повинна враховувати 

нормативи з питань санітарного та епідеміологічного благополуччя населення, 

екології, охорони праці, енергозбереження, пожежної, техногенної, ядерної та 

радіаційної безпеки (підпункт 2 пункту 6 Методики).  

Як видно, значна частина питань, що є предметом відповідно економічної 

оцінки проекту та його обов’язкової державної експертизи, дублюються. 

Вважаємо, що вимога законодавства щодо проведення двох окремих процедур 

невиправдано збільшує трансакційні витрати суб’єктів інвестиційної діяльності. 

Необхідним і достатнім було б здійснення єдиної процедури – вигодо-витратного 

аналізу проекту на основі затвердженого Мінекономрозвитку детального 

керівництва з такого аналізу. 

Відбір і бюджетування проекту.  Відбір проектів є, мабуть, найбільш 

критичним етапом процесу управління інвестиціями. Політичні покровителі 

проекту зазвичай чинять великий тиск на органи, що здійснюють відбір, і 

домагатимуться політичного втручання на високому рівні, що будь-які 

несприятливі результати технічного аналізу лишилися непоміченими. 

Міністерства та відомства, які виграють від проекту, також шукатимуть шляхи для 

забезпечення відбору проекту. Приватні лобісти та підрядники, які сподіваються 

отримати право на укладення будівельних контрактів, використовуватимуть як 

бюрократичні, так і політичні канали для впливу на відбір проекту. 



 

 

162 

У багатьох країнах важко забезпечити бездоганний технічний процес, який 

може протистояти усім цим тискам. Тому надзвичайно важливою є наявність 

потужної наглядової функції, яка забезпечує довіру до процесу відбору та, як 

мінімум, гарантує, що крупномасштабні, але неефективні проекти (в термінології 

міжнародних фінансових організацій – «білі слони») будуть відхилятися. Прозоре 

розкриття засад вибору проектів також може обмежувати спроби впливу на процес 

вибору. Чітко ідентифікована та інституційно стійка функція нагляду – це, мабуть, 

найважливіша риса, яку повинна мати система управління публічними 

інвестиціями [171, с.26-27]. 

В Україні функцію нагляду фактично здійснює Міжвідомча комісія з відбору 

інвестиційних проектів, склад якої визначено додатком до постанови Кабінету 

Міністрів України від 22 липня 2015 р. № 571 [190], хоч не можна сказати, що ця 

функція є чітко ідентифікованою. Згідно з Порядком відбору державних 

інвестиційних проектів (п.18-24) такий відбір відбувається за рядом етапів: 

• подання головними розпорядниками коштів державного бюджету щороку 

до 1 березня Мінекономрозвитку документів щодо проектів, які вони пропонують 

до розроблення та/або реалізації; 

• допуск Мінекономрозвитку проектів для участі у відборі; 

• подання Мінекономрозвитку Міжвідомчій комісії з питань державних 

інвестиційних проектів інформації про проекти, допущені до участі у відборі;  

• відбір Міжвідомчою комісією державних інвестиційних проектів 

шляхом: 

(а) уточнення на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди 

показників видатків державного бюджету та надання кредитів на розроблення 

(реалізацію) розпочатих державних інвестиційних проектів, відібраних 

Міжвідомчою комісією для розроблення та реалізації у поточному бюджетному 

періоді; 

(б) визначення нових державних інвестиційних проектів та показників 

видатків державного бюджету на плановий та наступні за плановим два бюджетні 

періоди для їх розроблення (реалізації). 
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Відбір державних інвестиційних проектів здійснюється за такими 

критеріями: 

ступінь реалізації проекту (для розпочатих проектів); 

позитивний економічний ефект; 

позитивна економічна ефективність (для самоокупних проектів); 

позитивний соціальний ефект; 

позитивний екологічний ефект; 

обґрунтування вибору джерел коштів, необхідних для експлуатації 

(утримання) об'єкта державної власності; 

економія витрат на експлуатацію (утримання) об'єкта державної власності 

порівняно з такими витратами до реалізації проекту. 

Міжвідомча комісія розглядає державні інвестиційні проекти в порядку 

пріоритетності напрямів, яких вони стосуються, та приймає одне з таких рішень: 

про підтримання розроблення та реалізації державного інвестиційного 

проекту за рахунок державних капітальних вкладень; 

про відмову у підтриманні державного інвестиційного проекту;   

про доцільність застосування інших механізмів фінансування інвестиційного 

проекту (залучення кредитних коштів міжнародних фінансових організацій, 

державно-приватного партнерства, концесії тощо). 

Публічна закупівля за проектом. Особливості підготовки та проведення 

публічної закупівлі за проектом безпосередньо визначаються обраним способом 

забезпечення реалізації проекту. Повний аналіз варіантів забезпечення реалізації 

проекту (Procurement Options Analysis) повинен відбутися за достатній час до того, 

як почнеться підготовка публічних закупівель [191, c.8].  

Ключовим питанням визначення способу забезпечення реалізації проекту є 

вибір такого способу, який забезпечить найбільшу, порівняно з іншими способами, 

цінність за гроші в задоволенні публічної потреби. Проект повинен бути 

об’єктивно оцінений з точки зору усіх можливих способів забезпечення його 

реалізації, а обраний має бути варіант, що ймовірно забезпечить найкращі 

результати проекту, а не той, якому надають перевагу підрядники або який 
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простіший чи зручніший для державного органу з точки зору організації процесу 

закупівлі [192, c.1-3].   

Втім, у законодавстві України здійснення такого вибору взагалі залишилося 

поза увагою. Це, вочевидь, пов’язано з загальною нерозробленістю правових 

моделей організації договірних зв’язків у будівництві, про що вже йшлося в 

підрозділі 2.1, та орієнтацією виключно на традиційний генпідрядний будівельний 

контракт. Останній не обов’язково є оптимальним виходячи з особливостей 

конкретного проекту та не дає змоги використовувати інноваційні проектні 

рішення, які може запропонувати приватний сектор.  

Оскільки обґрунтування способу забезпечення реалізації проекту є, як 

правило, складовою частиною бізнес-кейсу проекту [192, c.1], аналіз варіантів 

такого забезпечення повинен, на нашу думку, здійснюватися в рамках вигодо-

витратного аналізу проекту.  

Вибір виконавців (підрядників) за проектом будівництва, який фінансується 

за рахунок бюджетних коштів, здійснюється з використанням конкурентних 

процедур, передбачених Законом України від 25.12.2015 р. «Про публічні 

закупівлі» [193]. Жодної системної координації між законодавством про державні 

інвестиційні проекти або про будівництво за державні кошти, з одного боку, та 

Законом «Про публічні закупівлі» немає, що говорить про відсутність системної 

політики закупівель за державними інвестиційними проектами.  

В Законі «Про публічні закупівлі» для цілей нашого дослідження становить 

інтерес Розділ V (Конкурентний діалог), який дозволяє застосування замовником 

процедури конкурентного діалогу в разі, коли предметом закупівлі є виконання 

будівельних робіт, визначення вимог до виконання яких потребує переговорів. 

Такий підхід відповідає кращій світовій практиці і детально розглядається в 

підрозділі 3.2 роботи. 

Реалізація проекту передбачає проходження ним процедур, передбачених 

ст. 31 Законом «Про регулювання містобудівної діяльності» та його підзаконною 

базою. На це прямо вказує абз.2 п.5 Порядку затвердження проектів будівництва та 

проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
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від 11.05.2011 р. №560, згідно з яким відбір та/або обов’язкова державна експертиза 

державного інвестиційного проекту, складовою якого є проект будівництва, 

передує схваленню, затвердженню та проведенню експертизи проекту 

будівництва, що реалізується за рахунок державних капітальних вкладень та/або 

кредитів (позик), залучених державою або під державні гарантії.  

Відповідно до п.4 зазначеного Порядку проекти будівництва, що 

реалізуються із залученням бюджетних коштів, коштів державних і комунальних 

підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні 

гарантії (крім випадків, передбачених законодавчими актами), затверджують, 

залежно від кошторисної вартості об’єктів: (а) Кабінет Міністрів України; 

(б) центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки 

Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, інші органи 

державної влади та державні наукові організації; (в) державні підприємства, 

установи та організації, виконавчі органи сільських, селищних, міських рад. Тобто, 

у тих випадках, коли державний інвестиційний проект передбачає будівництво 

(що, зазвичай, і має місце) йдеться про ще одне схвалення проекту, що збільшує 

трансакційні витрати суб’єктів інвестиційної діяльності і є, на нашу думку зайвим.  

Абз.1 п.5 Порядку встановлює, що перед схваленням та затвердженням 

проектів будівництва у випадках, визначених статтею 31 Закону України «Про 

регулювання містобудівної діяльності», проводиться експертиза проектів 

будівництва, а у випадках, визначених Законом України «Про інвестиційну 

діяльність», - державна експертиза інвестиційного проекту, складовою якого є 

проект будівництва. З редакції цього пункту нібито випливає, що державна 

експертиза інвестиційного проекту замінює собою експертизу проекту будівництва 

відповідно до ст.31 Закону «Про регулювання містобудівної діяльності», однак 

насправді йдеться про різні експертизи, які проводяться різними суб’єктами (див. 

таблицю).  

 

 



 

 

166 

 Eкспертиза проектів 

будівництва 

Державна експертиза 

інвестиційних проектів 

Нормативно-

правова 

основа 

Ст.31 Закону «Про 

регулювання містобудівної 

діяльності»; 

Порядок затвердження 

проектів будівництва і 

проведення їх експертизи,  

затверджений постановою 

Кабінету Міністрів України  

від 11.05.2011 р. №560 

Порядок відбору державних 

інвестиційних проектів, 

затверджений постановою 

Кабінету Міністрів України від 

22.07.2015 р. № 571 

Суб’єкти, що 

проводять 

експертизу 

Експертні організації  

незалежно від форми 

власності 

Головні розпорядники 

бюджетних коштів 

Питання, що 

є предметом 

експертизи 

Додержання нормативів, 

міцність, надійність та 

довговічність будинків і 

споруд; кошторисна частина 

проектної документації 

Економічні аспекти проекту  

 

Вище ми вже зазначали про зайвість процедури державної експертизи 

інвестиційного проекту, яка повинна поглинатися його формалізованим вигодо-

витратним аналізом. Необхідність здійснення експертизи проекту будівництва є 

додатковим аргументом щодо такої точки зору. 

Огляд результатів проекту повинен систематично застосовуватися до всіх 

проектів. Він складається з дослідження відповідальною установою чи 

міністерством після завершення проекту таких питань: (а) чи був проект 

завершений в межах первісних (або змінених) бюджету та строків, і (б) чи було 

отримано визначені результати. Як доповнення до цього базового огляду, 
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Рахунковій палаті необхідно періодично проводити аудиторську перевірку вибірки 

інвестиційних проектів. 

Oцінка проекту ex post повинна бути зосереджена на порівнянні результатів 

проекту із встановленими у проекті цілями. Як правило, вона виконується через 

два-три або більше років після закінчення проекту на вибірковій основі. Краща 

практика вказує, що проект повинен мати вбудовані критерії оцінки, і знання, 

набуті на основі таких ex post оцінок, покращують майбутню розробку та 

впровадження проектів [171, c.28-29]. 

В Україні законодавче регулювання процедур огляду результатів державних 

інвестиційних проектів та їх ex post оцінки відсутнє, що означає відсутність 

належних інституційних передумов для системного вдосконалення управління 

публічними інвестиціями з плином часу.  

 

3.2. Інвестування об’єктів нежитлового будівництва на умовах 

державно-приватного партнерства 

Однією з найважливіших форм інвестування об’єктів публічної 

інфраструктури у світовій практиці є публічно-приватне партнерство, яке в Україні 

здійснюється на підставі Закону України від 01.07.2010 р. «Про державно-приватне 

партнерство».  

У глобальному вимірі публічно-приватне партнерство не є чітко визначеним 

терміном. Він охоплює низку структур і концепцій, які характеризуються 

розподілом ризиків між публічним та приватним секторами. У Зеленій книзі з 

публічно-приватних партнерств та права Співтовариства з публічних контрактів та 

концесій, підготовленій Європейською комісією, зазначено, що термін «публічно-

приватне партнерство» не визначений на рівні Співтовариства. Загалом, цей термін 

стосується різних форм кооперації між органами публічної влади та бізнесом, яка 

має на меті забезпечувати фінансування, реновацію, управління або утримання 

інфраструктури або надання послуг [194].  

За визначенням Світового Банку, публічно-приватне партнерство являє 

собою довгостроковий договір між приватною особою та органом державної влади 
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з метою надання публічних благ або послуг, за яким приватна сторона несе 

суттєвий ризик та управлінську відповідальність, а винагорода пов’язана з 

результатами господарювання. Публічно-приватні партнерства зазвичай не 

включають сервісні контракти або контракти будівництва під ключ, які належать 

до сфери публічних закупівель, або угоди приватизації, за якими триваюча роль 

публічного сектора є обмеженою [195].   

Ч.1 ст.1 Закону України «Про державно-приватне партнерство» визначає таке 

партнерство як співробітництво між державою Україна, Автономною Республікою 

Крим, територіальними громадами в особі відповідних державних органів та 

органів місцевого самоврядування (державними партнерами) та юридичними 

особами, крім державних та комунальних підприємств, або фізичними особами – 

підприємцями (приватними партнерами), що здійснюється на основі договору в 

порядку, встановленому цим Законом та іншими законодавчими актами, та 

відповідає ознакам державно-приватного партнерства, визначеним цим Законом. З 

законодавчого визначення державно-приватного партнерства випливає, що на 

стороні публічного партнера можуть діяти не тільки власне державні органи, а й 

органи місцевого самоврядування. Таким чином, варто відзначити деяку 

неточність вітчизняного терміну «державно-приватне партнерство» та тотожність 

його прийнятому у світовій практиці терміну «публічно-приватне партнерство» 

(ППП). 

Відповідно до ч.1 ст.4 Закону «Про державно-приватне партнерство», до 

сфер, у яких здійснюється таке партнерство, належить будівництво та/або 

експлуатація автострад, доріг, залізниць, злітно-посадкових смуг на аеродромах, 

мостів, шляхових естакад, тунелів і метрополітенів, морських і річкових портів та 

їх інфраструктури, що безпосередньо стосується теми нашого дослідження. 

Незважаючи на те, що спеціальне законодавство про державно-приватне 

партнерство існує в Україні протягом досить тривалого часу, воно не стало 

двигуном інвестиційної діяльності в сфері будівництва об’єктів інфраструктури. За 

даними Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, станом на 1 січня 

2018 р діють 7 договорів, що стосуються будівництва та/або експлуатації 
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автострад, доріг, залізниць, злітно-посадкових смуг на аеродромах, мостів, 

шляхових естакад, тунелів і метрополітенів, морських і річкових портів та їх 

інфраструктури [196]. При загальному незадовільному стані об'єктів публічної 

інфраструктури в Україні це вкрай низький показник. Крім того, ефективність 

формально розпочатих проектів викликає сумніви.  

Правові питання державно-приватного партнерства в Україні, у тому числі в 

сфері будівництва, виступали предметом досліджень О.М. Вінник [197; 198], 

М.А. Гуренко [94], В.Г. Олюхи [199; 200], О.Д. Сиротюк [201], С.В. Терещенка 

[202], О.В. Шаповалової [203], Д.В. Шликова [204] та інших авторів. Втім, 

відповідність вітчизняної нормативно-правової бази та практики здійснення 

державно-приватного партнерства кращій світовій практиці потребує подальшого 

дослідження.  

В Україні законодавство про державні інвестиційні проекти, яке 

досліджувалося в підрозділі 3.1, та законодавство про державно-приватне 

партнерство існують цілком відокремлено одне від одного, не пов’язані жодними 

системними зв’язками. Це не відповідає кращій зарубіжній практиці, згідно з якою 

публічно-приватне партнерство розглядається як галузь більш широкого процесу 

управління публічними інвестиціями, – тобто, в якийсь момент проект відбирають 

як потенційний проект ППП, а потім він слідує за специфічним процесом, що 

стосується ППП. Це розгалуження може відбуватися в різні моменти процесу 

державного інвестування, наприклад: 

• після бюджетування як державного інвестиційного проекту, як це 

відбувається в Австралії та Нідерландах, де варіанти забезпечення реалізації 

проекту (включаючи ППП) оцінюються лише після затвердження проекту та 

включення до бюджету як державного інвестиційного проекту. Якщо проект 

згодом буде реалізовано як ППП, бюджетні асигнування будуть відповідно 

скоректовані; 

• після оцінки та схвалення проекту як державного інвестиційного 

проекту. У Чилі всі державні інвестиційні проекти проходять вигодо-витратний 

аналіз, що здійснюється Національною комісією з планування, а також повинні 
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відповідати визначеній ставці соціальної віддачі для державних інвестицій. 

Проекти ППП також обираються з цього списку; 

• після попередньої оцінки або аналізу варіантів забезпечення реалізації 

проекту. У Республіці Корея потенційний проект ППП визначається після 

попереднього аналізу та детальної оцінки проекту (наприклад, техніко-

економічного обґрунтування або вигодо-витратного аналізу). Подібний підхід 

застосовується і в Південній Африці, де започаткування ППП є частиною 

початкового аналізу потреб та оцінки варіантів потенційного державного 

інвестиційного проекту [168, c.117]. 

В Україні все відбувається з точністю до навпаки – ініціатори створюють 

проекти, від самого початку орієнтуючись на джерела фінансування, 

аргументуючи не важливість самого проекту, а необхідність його фінансування за 

рахунок вибраних ними джерел. Як правило, підсумкова ефективність реалізації 

таких проектів невисока, на відміну від корупційних ризиків [205]. Тут слід 

звернути увагу, що за законодавством України ініціаторами державно-приватного 

партнерства можуть бути приватні особи, що породжує проблему незапитуваних 

пропозицій (unsolicited proposals), яка розглядалася в підрозділі 3.1.  

У підрозділі 3.1 ми запропонували структуру системи управління 

публічними інвестиціями, яка складається з таких стадій: 1) ідентифікація потреб 

та визначення пріоритетів державних інвестицій; 2) попередній відбір проекту; 

3) формалізована оцінка проекту; 4) остаточний відбір і бюджетування проекту; 

5) вибір виконавців за проектом; 6) реалізація проекту; 8) огляд результатів та ex 

post оцінка проекту. Вважаємо, що така система повинна мати загальний характер 

і стосуватися як державних інвестиційних проектів, так і проектів державно-

приватного партнерства. Оптимальним при цьому з точки зору економії зусиль 

буде виявлення потенційних проектів ДПП на етапі попереднього відбору і 

подальша оцінка ефективності їх здійснення саме як проектів ДПП. Розглянемо 

особливості окремих стадій, пов’язані зі специфікою державно-приватного 

партнерства. 
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Оцінка проекту. Держава повинна здійснювати лише ті проекти державно-

приватного партнерства, які є обґрунтованими з точки зору співвідношення вигод 

та витрат, забезпечують більшу цінність за гроші, ніж традиційні державні 

закупівлі, і відповідають вимогам бюджетного процесу. Проте важко оцінити, чи 

відповідає проект усім цим критеріям, доки його не буде повністю розроблено, і 

рішення не може бути підтверджене, доки не будуть отримані тендерні пропозиції. 

Це створює дилему – держава не бажає нести значні витрати на розробку проекту 

ДПП, якщо не знає, чи проект відповідає критеріям, але не може визначити, чи 

відповідає він критеріям, до розробки проекту [168, c.113]. 

Здійснення проекту ДПП є ефективним, якщо приносить чистий прибуток 

суспільству, більший, ніж той, якого може бути досягнуто через будь-який 

альтернативний шлях публічних закупівель.  

У деяких країнах, як-от Велика Британія або Австралія, що мають масштабні 

програми ППП, вважається, що здійснення проекту ППП є ефективним, якщо він 

менш витратний, ніж найкращий реалістичний альтернативний проект у 

державному секторі (часто це гіпотетичний проект), який забезпечить надання 

таких самих (або дуже подібних) послуг [206]. Ця альтернатива часто іменується 

«компаратором державного сектору» (Public Sector Comparator – PSC). 

Порівняння з компаратором державного сектору є частиною побудови 

бізнес-кейсу проекту ППП і є законодавчою вимогою для багатьох програм ППП 

по всьому світу. Як правило, презюмується, що модель ППП буде ефективнішою в 

частині інвестиційних, експлуатаційних та обслуговуючих витрат, ніж компаратор. 

Тож ключовим питанням в  оцінці проекту ППП зазвичай є питання про те, чи 

переважить вища ефективність проекту ті чинники, які здорожчують ППП 

порівняно з компаратором, – трансакційні витрати,  витрати нагляду за виконанням 

контрактів та можливі додаткові витрати у зв’язку з залученням приватного 

фінансування [207, c.10-11; 208, c.50-59]. 

 В оцінці ефективності здійснення проекту ППП слід враховувати його 

потенційні нефінансові переваги. Всеохоплюючий вигодо-витратний аналіз 

ідентифікує вигоди, які іменуються нефінансовими вигодами, оскільки вони 
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відокремлені від отримання доходів або фінансових аспектів ефективності і 

додають цінності проекту ППП [209]. Так, новозбудована дорога може зменшити 

затори, скорочуючи щоденний час подорожі пасажирів. Якщо для будівництва 

такої дороги найкраще використати ППП, зазначені нефінансові вигоди повинні 

бути визнані, навіть якщо аналіз не вказує на те, що проект ППП принесе чистий 

фінансовий прибуток.  

Нефінансові вигоди мають бути кількісно обраховані максимально 

можливим чином. Наприклад, проект «Дорога від моря до неба» (штат Британська 

Колумбія, Австралія), передбачав покращення на умовах публічно-приватного 

партнерства існуючого шосе довжиною 81,5 миль. Такі покращення мали своїм 

результатом два види вигод: підвищення безпеки руху та зменшення часу 

подорожі. Упродовж чинності договору ППП (2009-2030) економія коштів 

внаслідок зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод була оцінена у 222 

млн. $, а внаслідок скорочення часу подорожі – у 327 млн. [210].  

В Україні діють Порядок проведення аналізу ефективності здійснення 

державно-приватного партнерства, затверджений постановою Кабінету Міністрів 

України від 11.04.2011 р. № 384 [211], та Методика проведення аналізу 

ефективності здійснення державно-приватного партнерства, затверджена наказом 

Мінекономрозвитку України від 27.02.2012 р. № 255 [212]. Відповідно до п.2 

Розділу ІІІ Методики, аналіз ефективності проводиться шляхом: 

1) детального обґрунтування соціально-економічних та екологічних 

результатів здійснення державно-приватного партнерства; 

2) обґрунтування підвищення ефективності проекту в разі його реалізації із 

залученням приватного партнера порівняно з реалізацією проекту без такого 

залучення (шляхом порівняння, у тому числі порівняння показників економічної 

ефективності); 

3) виявлення видів ризиків здійснення державно-приватного партнерства, їх 

оцінки та визначення форми управління ризиками; 

4) визначення форми здійснення державно-приватного партнерства; 
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5) визначення соціально-економічних та екологічних перспектив після 

закінчення строку дії договору, укладеного в рамках державно-приватного 

партнерства.  

Втім, зазначений документ навряд чи є повноцінною Методикою, оскільки 

не розкриває, яким саме чином слід здійснювати аналіз ефективності в розрізі 

названих складових. Цю прогалину покликаний заповнити Практичний посібник з 

підготовки техніко-економічного обґрунтування за застосування методики 

проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства, 

підготовлений в рамках Програми розвитку державно-приватного партнерства в 

Україні за сприяння Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) [213].   

Зазначений Посібник відображає ряд ідей, що належать до кращої практики 

здійснення ППП. Втім, цей Посібник має неофіційне походження, що тягне за 

собою необов’язковість його використання.  

У підрозділі 3.1 йшлося про необхідність прийняття національного 

Керівництва з вигодо-витратного аналізу. З огляду на те, що в цій роботі 

обстоюється доцільність застосування єдиної системи управління публічними 

інвестиціями, уявляється логічним, щоб оцінка державних інвестиційних проектів 

та проектів ДПП здійснювалася на єдиних засадах, тож і Керівництво має бути 

єдиним. Для потенційного проекту ДПП зазначене Керівництво повинно вимагати 

додаткового елементу аналізу ефективності здійснення – порівняння з 

компаратором державного сектору.  

Вибір приватного партнера. Після того, як проект пройшов стадію відбору 

й модель ДПП визнано пріоритетною, починається процес вибору приватного 

партнера. Цілі цього процесу включають:  

1) обрання приватного партнера, який забезпечить найбільші вигоди 

порівняно з витратами і найкраще співвідношення ціни та якості; 

2) максимізацію гнучкості, яка є необхідною для досягнення згоди щодо 

найбільш оптимальних засобів будівництва інфраструктури і дозволяє інноваційні 

та креативні пропозиції з боку учасників конкурсу; 
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3) зменшення часу і коштів, необхідних для реалізації проекту, тобто, 

зниження трансакційних витрат; 

4) уникнення силових позицій у переговорах між публічним та приватним 

партнерами; 

5) максимізацію дотримання публічного інтересу протягом усього часу 

здійснення партнерства (30-50 років). 

Певною мірою зазначені цілі є конфліктуючими: наприклад, прагнення до 

зниження трансакційних витрат може призводити до обрання неоптимального 

партнера. Тож необхідно прагнути балансу між досягненням цих цілей 

максимально можливою мірою [210].   

Обрання оптимального приватного партнера може вимагати складніших 

конкурентних процедур, ніж у випадку традиційної публічної закупівлі. 

Прикладами таких процедур є конкурентний діалог, що застосовується в ЄС, 

запрошення до переговорів, що використовується у США [210]. 

Процедуру конкурентного діалогу, запроваджену в ЄС в 2004 р. Директивами 

2004/18/ЕС [214] та 2004/17/ЕС [215], розробдено спеціально для урахування 

специфіки «особливо складних контрактів», передусім щодо створення 

інфраструктури на умовах ППП [216, c.17]. Складність вважається притаманною 

випадкам, коли державні органи об’єктивно не спроможні визначити: 

• технічні засоби, якими можливо задовольнити їхні потреби або цілі, 

та/або 

• правові або фінансові умови реалізації проекту.  

Технічна складність включає нездатність визначити, яке з кількох можливих 

рішень буде найкращим. Фінансова складність проекту може випливати з бажання 

державного органу, наприклад, міністерства інфраструктури, збудувати дорогу з 

найменшими витратами, внаслідок чого учасникам конкурсу дозволятиметься 

пропонувати найкращий спосіб досягти цього [217]. Конкурентний діалог дозволяє 

посадовим особам держави залишатися відкритими до інноваційних/креативних 

ідей, що виходять від заявників; альтернативні ж процедури – не дозволяють цього  

[216, c.18]. 
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Інші важливі аспекти конкурентного діалогу полягають у такому: 

• державні органи обговорюють усі аспекти договору з заявниками 

(щонайменше трьома); 

• обговорення або переговори можуть проходити постадійно;  

• він завершується, коли державний орган вирішує, що його потреби 

задоволено; після цього кожен заявник подає свою остаточну пропозицію; 

• після подання остаточних пропозицій здійснюється їх оцінка; 

додаткові переговори з переможцем не дозволяються.  

Альтернативна конкурентна процедура (запит пропозицій) результує в 

складанні рейтингового списку пропозицій заявників, коли одна з них отримує 

найвищу оцінку, решта – нижчі оцінки. Зазвичай переговори відбуваються з 

заявником, пропозицію якого оцінено найвище; якщо вони виявляться невдалими, 

можливо розпочати переговори з заявником, пропозиція якого є другою за 

рейтингом. Цей процес може призводити до затягування переговорів з першим 

заявником, оскільки реальна конкуренція відсутня: ймовірність переходу до 

переговорів з другим заявником є незначною. 

Українським законодавством можливість застосування процедури 

конкурентного діалогу для вибору приватного партнера не передбачена. Порядок 

проведення конкурсу з визначення приватного партнера для здійснення державно-

приватного партнерства щодо об’єктів державної, комунальної власності та 

об’єктів, які належать Автономній Республіці Крим, затверджений постановою 

Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2011 р.  № 384 [218] та Положення про 

проведення концесійного конкурсу та укладення концесійних договорів на об'єкти 

права державної і комунальної власності, які надаються у концесію, затверджене 

постановою Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2010 р.  № 642 [219] 

передбачають «традиційну» процедуру подачі заявок в конвертах, відома своїм 

корупційним аспектом. Втім, необхідність в явних корупційних зловживаннях 

може і не виникнути: абз. 2 ч.1 ст.14 Закону «Про державно-приватне партнерство» 

передбачає, що якщо після оголошення конкурсу з визначення приватного 

партнера на участь в зазначеному конкурсі подав заявку лише один претендент, 
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відповідний договір може бути укладений уповноваженим органом з цим 

претендентом шляхом погодження з ним істотних умов договору. Якщо ініціатива 

щодо заснування «партнерства» виходила від приватної особи, що переслідує 

власні бізнес-інтереси, ймовірно, що воно і буде єдиним учасником конкурсу. 

Договір державно-приватного партнерства. Умови оптимального 

договору ДПП повинні відображати результати аналізу ефективності здійснення 

ДПП та становлять основу взаємовідносин партнерів упродовж усього періоду 

їхньої співпраці. Відтак ці умови повинні бути якнайбільше чіткими і повними, 

визначати ролі і зобов’язання публічного та приватного партнерів максимально 

можливою мірою.     

Відповідно до п. 7 Порядку проведення конкурсу з визначення приватного 

партнера для здійснення державно-приватного партнерства щодо об’єктів 

державної, комунальної власності та об’єктів, які належать Автономній Республіці 

Крим, істотними умовами договору у рамках здійснення державно-приватного 

партнерства можуть бути: 1) найменування державного партнера та об’єкта 

державно-приватного партнерства;  2) зобов’язання сторін, в тому числі обсяг і 

форма фінансової участі державного та приватного партнерів, у здійсненні 

зазначеного партнерства; 3) перелік, обсяги і строки виконання передбачених 

договором робіт; 4) вимоги до якості товарів, робіт послуг, що виконуються згідно 

з договором; 5) розподіл ризиків, виявлених за результатами проведення аналізу 

ефективності здійснення державно-приватного партнерства між партнерами, 

форми управління такими ризиками; 6) порядок та умови отримання переможцем 

конкурсу права на користування земельною ділянкою для здійснення державно-

приватного партнерства (у разі необхідності); 7) умови, розмір і порядок внесення 

платежів, якщо такі передбачено умовами здійснення зазначеного партнерства;  

8) порядок та умови розподілу між сторонами договору про партнерство доходу 

та/або продукції, якщо такий розподіл передбачено умовами здійснення за-

значеного партнерства; 9) вимоги щодо повернення після припинення дії договору 

про партнерство об’єкта державно-приватного партнерства та земельних ділянок, 

що надані для потреб, пов’язаних із здійсненням такого партнерства; 10) 
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зобов’язання щодо аналізу ефективності здійснення державно-приватного 

партнерства та/або екологічної експертизи; 11) умови внесення змін до договору 

про партнерство; 12) відповідальність сторін за його невиконання; 13) порядок 

розгляду спорів; 14) строк дії договору про партнерство, дата, місце підписання та 

порядок набрання ним чинності.   

О.М. Вінник вважає, що визначення істотних умов угоди про державно-

приватне партнерство на підзаконному рівні суперечить закону України «Про 

держав-но-приватне партнерство» [220, с. 91]. В.Г. Олюха наголошує на 

необхідності визначення переліку істотних умов договору ДПП в Законі «Про 

державно-приватне партнерство» [199, с.23]. З цього приводу зазначимо, що, по-

перше, за чинною редакцією Порядку перелік істотних умов не є імперативним; по-

друге, наявність у договорі певного переліку умов ще не означає, що цей договір є 

якісним і не відповідає на питання, про який договір йдеться. Більш принциповим 

є концептуальне усвідомлення особливостей головних змістових аспектів договору 

ДПП. 

На думку О.В. Шаповалової, за формальними ознаками договір підряду на 

капітальне будівництво за державні кошти може бути правовою формою 

господарських зв’язків, які складаються на умовах державно-приватного 

партнерства» [203, c. 35]. Не погоджуємося з такою позицією: по-перше, модель 

державно-приватного партнерства, на відміну від традиційної публічної закупівлі, 

як правило, передбачає будівництво не за державні, а за приватні кошти; по-друге, 

правовий зв’язок сторін за договором ДПП набагато складніший, ніж той, що має 

місце за договором підряду.  

Згідно зі світовою практикою, найпоширенішими способами організації 

договірних зв’язків за проектом ППП є: 

ВОТ – Build–Operate–Transfer (будувати-експлуатувати-передати) – це така 

форма проектного фінансування, за якою приватний партнер отримує концесію від 

державного партнера з правом фінансування, проектування, будівництва та 

експлуатації об’єкта, зазначеного у договорі концесії, впродовж визначеного 

періоду, за який приватний партнер відшкодовує свої інвестиції, а також витрати 
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на експлуатацію та обслуговування, понесені впродовж проекту до кінця дії 

договору. Далі, після закінчення проекту ДПП (договору концесії) об’єкт 

передається державному партнеру і продовжує свою життєдіяльність,  

та його різновиди:  

BOOT – Build–Own–Operate–Transfer (будувати-володіти-експлуатувати-

передати) – відмінністю від ВОТ є те, що приватний партнер володіє об’єктом, поки 

діє договір концесії;  

DBOT – Design–Build–Operate–Transfer (проектувати-будувати-

експлуатувати-передати) – відмінністю від ВОТ є зобов’язання приватного 

партнера здійснити проектування; 

BOO – Build–Own–Operate (будувати-володіти-експлуатувати) – особливість 

полягає у тому, що об’єкт знаходиться у володінні приватного партнера впродовж 

проекту ДПП. Буває так, що завершення проекту ДПП є кінцем життєдіяльності 

об’єкту (наприклад, телекомунікаційні проекти, телерадіокомпанії);  

BLT – Build–Lease–Transfer (будувати-орендувати-передати) – приватний 

партнер будує за свої кошти об’єкт та надає його в оренду державному партнеру, 

який несе відповідальність за експлуатацію, отримує орендну плату, 

відшкодовуючи свої вкладення, а в кінці періоду договору оренди за передбаченою 

ціною передає об’єкт державному партнерові (доцільно, коли ризик країни досить 

високий і приватний партнер перестраховується тим, що має права власності на 

об’єкт та не несе операційних ризиків); 

DBFO – Design–Build–Finance–Operate (проектувати-будувати-

фінансувати-експлуатувати) – приватний партнер проектує, будує, організовує 

фінансування та встановлює збір платежів за користування споживачами, та 

експлуатує об’єкт на певних умовах, а власником і розпорядником об’єкту є 

державний партнер (найчастіше це платні, як правило, швидкісні або найкоротші 

автошляхи);  

DCMF – Design–Construct–Manage–Finance (проектувати-будувати-

управляти-фінансувати) – приватний партнер проектує, будує, сприяє управлінню, 

надає кошти, але не експлуатує об’єкт в силу певних вимог, наприклад, суспільної̈ 
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безпеки (пенітенціарні установи, особливі лікувальні заклади, лабораторії̈, тощо) 

[213, c.64].  

Як зазначено в Практичному посібникові з підготовки техніко-економічного 

обґрунтування за застосування методики проведення аналізу ефективності 

здійснення державно-приватного партнерства, застосування в Україні 

загальновизнаної міжнародної практики проектів BOT та їх різновидів ускладнене 

нерозвиненістю та суперечливістю чинного нормативно-правового поля [213, c.50]. 

З приводу цього доречно ще раз зацитувати слова Н.С. Кузнєцової про те, що 

застосовувані за кордоном типізовані контрактні форми в цілому вписуються в 

наші традиційні уявлення про договори і тому їх впровадження в діючу будівельну 

практику в основному буде пов’язано з необхідністю перебудови «договірної 

ідеології та психології» в будівництві [33, с.64]. 

Складність та комплексність транзакцій за ППП, а також той факт, що вони 

часто є предметом тривалих переговорів з метою урахування характеристик 

певного інфраструктурного проекту, означає, що підготовка та фіналізація 

договорів ППП вимагає значних витрат часу і коштів. Це обумовлює постановку 

питання про те, чи можна скоротити зазначені витрати шляхом стандартизації 

положень, характерних для концесійних договорів або інших договорів ППП. У 

ряді країн було вжито зусиль до розробки повних стандартизованих договорів ППП 

для різних видів інфраструктурних проектів, таких як дороги, залізниці, порти та 

виробництво електроенергії [221, c.v]. Вважаємо за необхідне запозичення подібної 

практики й Україною. 

В Україні затверджено Типовий концесійний договір [222] та Типовий 

концесійний договір на будівництво та експлуатацію автомобільної дороги [223]. З 

очевидністю, вони не можуть виконувати своїх функцій, оскільки є схематичними, 

не дають навіть приблизного уявлення про складність і комплексність відповідних 

договірних зв’язків. Крім того, оскільки кожен проект ДПП є унікальним, з метою 

досягнення необхідної гнучкості уявляється доцільним приймати стандартні  

договірні форми як примірні, а не типові договори.  
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Висновки до Розділу ІІІ 

1) Державне інвестування об’єктів публічної інфраструктури повинно 

здійснюватися на основі системи управління публічними інвестиціями, яка 

охоплює усі етапи циклу державних інвестицій: 

• ідентифікація потреб та визначення пріоритетів державних інвестицій; 

• попередній відбір проекту; 

• формалізована оцінка проекту;  

• остаточний відбір і бюджетування проекту; 

• вибір виконавців за проектом (публічна закупівля);  

• реалізація проекту;  

• огляд результатів та ex post оцінка проекту. 

2) Для забезпечення відповідності законодавства України про державні 

інвестиційні проекти кращій світовій практиці необхідним є здійснення таких 

заходів, як: 

удосконалення нормативно-правової бази планування державних інвестицій 

в напрямку більш обґрунтованого, чіткого і деталізованого визначення пріоритетів 

таких інвестицій; 

нормативна розробка та впровадження конкретних критеріїв прийнятності 

пропозицій щодо здійснення державних інвестиційних проектів, які виходять від 

приватних суб’єктів господарювання (незапитувані пропозиції); 

прийняття національного Керівництва з вигодо-витратного аналізу 

інвестиційних проектів; 

усунення дублюючих процедур економічної оцінки проекту та його 

обов’язкової державної експертизи та запровадження єдиної процедури вигодо-

витратного аналізу проекту, що передбачає, зокрема, і вибір найкращого способу 

реалізації проекту;  

забезпечення системного зв’язку між законодавством про державні 

інвестиційні проекти та законодавством про публічні закупівлі; 

нормативне врегулювання процедур огляду результатів державних 

інвестиційних проектів та їх ex post оцінки. 



 

 

181 

3) Згідно з кращою зарубіжною практикою публічно-приватне партнерство 

розглядається як галузь більш широкого процесу управління публічними 

інвестиціями. В Україні законодавство про державні інвестиційні проекти та 

законодавство про державно-приватне партнерство не пов’язані системними 

зв’язками. Пропонується системна інтеграція зазначених двох блоків 

законодавства в рамках загальної системи управління публічними інвестиціями. 

Оптимальним при цьому буде виявлення потенційних проектів ДПП на етапі 

попереднього відбору і подальша оцінка ефективності їх здійснення з урахуванням 

особливостей, передбачених саме для проектів ДПП. 

4) Практичний посібник з підготовки техніко-економічного обґрунтування за 

застосування методики проведення аналізу ефективності здійснення державно-

приватного партнерства, підготовлений в рамках Програми розвитку державно-

приватного партнерства в Україні за сприяння Агентства США з міжнародного 

розвитку (USAID) має неофіційне походження, що тягне за собою необов’язковість 

його використання. Пропонується здійснення оцінки державних інвестиційних 

проектів та проектів ДПП на основі єдиного національного Керівництва з вигодо-

витратного аналізу. Для потенційного проекту ДПП зазначене Керівництво 

повинно вимагати додаткового елементу аналізу ефективності здійснення – 

порівняння з компаратором державного сектору.  

5) Обрання оптимального приватного партнера може вимагати складніших 

конкурентних процедур, ніж у випадку традиційної публічної закупівлі. 

Пропонується запровадження в законодавство України про ДПП процедури 

конкурентного діалогу, передбаченої законодавством ЄС.    

6) З метою впровадження в Україні загальноприйнятих у світовій практиці 

способів організації договірних зв’язків за проектом ДПП (ВОТ – Build–Operate–

Transfer (будувати-експлуатувати-передати) та його різновидів, пропонується 

розробка стандартизованих договорів ППП для різних видів інфраструктурних 

проектів як примірних договорів. 

Основні положення і результати, викладені в Розділі 3 дисертації, 

відображені в публікації [224]. 
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ВИСНОВКИ 

1) Нежитлове будівництво – це господарська діяльність, спрямована на нове 

будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт або технічне переоснащення 

будівель виробничого та невиробничого призначення (окрім житлових будівель) та 

інженерних споруд різного функціонального призначення.  

2) Поняття «капітальні інвестиції», «капітальні вкладення», «інвестиції в 

об’єкти будівництва», «інвестиції в об’єкти нежитлового будівництва» 

перебувають в ієрархічному співвідношенні:   

• капітальні (реальні ) інвестиції – інвестиції в основні засоби та 

нематеріальні активи;  

• капітальні вкладення – інвестиції в основні засоби;  

• інвестиції в об’єкти будівництва – інвестиції в будівлі та споруди;  

• інвестиції в об’єкти нежитлового будівництва – інвестиції в нежитлові 

будівлі, нежитлові приміщення та інженерні споруди.   

3) Характерними рисами правовідносин інвестування об’єктів нежитлового 

будівництва є такі: інвесторами у цих правовідносинах є переважно суб’єкти 

господарювання; коло способів інвестування законодавчо не обмежене, що 

дозволяє вибір найбільш економічно ефективного способу; об’єкти інвестування 

надзвичайно різноманітні за своїми функціями і суспільним значенням; об’єкти 

інвестування здебільшого будуються не за типовими проектами, натомість мають 

індивідуальні характеристики; значна частина об’єктів інвестування є складними, 

вимагає високоспеціалізованого технічного обслуговування й експлуатації після 

закінчення будівництва; замовниками часто виступають органи держави та 

місцевого самоврядування, що обумовлює необхідність узгодження публічних і 

приватних інтересів; критерієм прийняття рішення про інвестування в проект 

будівництва є ефективність його здійснення (англ. value for money). 

4) Обсяг понять «об’єкт будівництва», «об’єкт нерухомості» та «об’єкт 

інвестування в будівництво» не співпадає. Об’єктами нежитлового будівництва є 

нежитлові будівлі та інженерні споруди. Об’єктами нерухомості є нежитлові 

будівлі та приміщення, але не інженерні споруди. Неможливість державної 
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реєстрації прав на інженерні споруди створює невизначеність правового режиму 

таких споруд та недостатню захищеність прав інвесторів. Об’єктами інвестування 

в нежитловому будівництві є: нежитлові будівлі, нежитлові приміщення, інженерні 

споруди.  

5) Інвестування у нежитлові приміщення, навіть коли вони знаходяться в 

житлових будинках, може здійснюватися без урахування обмежень ч.3 ст.4 Закону 

«Про інвестиційну діяльність», у зв’язку з цим пропонується доповнити  ч.3 ст.4 

Закону «Про інвестиційну діяльність» реченням такого змісту: «Інвестування та 

фінансування будівництва об’єктів нежитлового будівництва, а також нежитлових 

приміщень в об’єктах житлового будівництва, може здійснюватися з 

використанням будь-яких способів, не заборонених законом».  

6) Правовідносин інвестування об’єктів нежитлового будівництва – це 

господарські правовідносини, що складаються між замовниками, інвесторами, 

підрядниками, іншими суб’єктами інвестиційної діяльності та суб’єктами 

організаційно-господарських повноважень, змістом яких є суб’єктивні права та 

юридичні обов’язки майнового та організаційного характеру щодо вкладення 

інвестицій з метою створення або придбання об’єкта інвестування (нежитлової 

будівлі, нежитлового приміщення, інженерної споруди) та реєстрації прав на нього, 

крім випадків, коли така реєстрація не здійснюється згідно з законом. 

7) Інвестиційними договорами в будівництві є будь-які договори, що 

опосередковують здійснення інвестицій в будівельну сферу, а не лише договори на 

виконання будівельних робіт.   

Зазначені договори можуть бути класифіковані: 1) за правовим результатом, 

якого бажають досягти сторони: договори, спрямовані на виконання будівельних 

робіт, та договори, спрямовані на залучення та консолідацію фінансових ресурсів 

інвестора/-ів в сфері нежитлового будівництва; 2) за об’єктом інвестування: 

договори, що передбачають спорудження нового об’єкта нежитлового 

будівництва, та договори, що передбачають інвестування в існуючий об’єкт 

нежитлового будівництва; 3) за правовим режимом реалізації: договори в рамках 

загального правового режиму господарювання та договори в рамках спеціальних 
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правових режимів господарювання (державно-приватне партнерство); 4) за 

правовим титулом інвестицій: договори, що передбачають інвестування власних 

коштів замовника та договори, що передбачають інвестування коштів, залучених 

від інших осіб. 

8) З точки зору економічної природи договір підряду на капітальне 

будівництво є таким, що опосередковує інвестиції як операції, пов’язані з рухом 

капіталів. Об’єктом інвестування в рамках цього договору є закінчений 

будівництвом об’єкт.  

Імовірним, хоч і небажаним, результатом інвестування є об’єкт 

незавершеного будівництва. Існуючий порядок державної реєстрації прав на об’єкт 

незавершеного будівництва не захищає достатньою мірою інтересів інвестора у 

разі, коли він не є замовником будівництва. Пропонується доповнити пункт 68 

Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень абзацом 

такого змісту: «Якщо у будівництві беруть участь замовник та інвестор, для 

реєстрації подається, крім вищеперелічених документів, договір між замовником 

та інвестором, укладений у встановленому  законом порядку». 

9) З метою запровадження кращої світової практики організації договірних 

зв’язків в будівництві пропонується розробка та нормативне затвердження: 

національного Керівництва з укладання та виконання будівельних контрактів 

різних типів з метою забезпечення замовників (у тому числі органів державної 

влади та органів місцевого самоврядування) детальними інструкціями щодо 

визначення найбільш ефективної системи організації конкретних проектів 

будівництва; 

національної системи стандартних форм договорів підряду на капітальне 

будівництво як примірних договорів, а також забезпечення здійснення перекладів 

і коментарів міжнародних стандартних договірних форм; 

типових цінових умов у договорах підряду на капітальне будівництво. 

10) З метою законодавчого визнання інвестиційного договору на будівництво 

пропонується доповнити статтю 9 Закону «Про інвестиційну діяльність» новою 

частиною 4 такого змісту: «Інвестування об’єктів нежитлового будівництва може 
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здійснюватися на підставі договору, істотними умовами якого є: вид (види) та сума 

інвестицій; строки та порядок внесення інвестицій; об’єкт інвестування; строки 

будівництва об’єкта інвестування; права на об’єкт інвестування до закінчення 

будівництва та прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію; порядок 

оформлення права власності на об’єкт інвестування». Нинішню частину 4 статті 9 

вважати, відповідно, частиною 5.  

11) Інвестиційний договір на будівництво передбачає передачу інвесторові 

об’єктів нерухомості, а не прав на них. Виділення поряд з інвестиційним договором 

на будівництво окремого договору купівлі-продажу майнових прав на об’єкт 

інвестування, що будується, є безпідставним. 

12) Правові засоби захисту прав інвесторів за інвестиційними договорами на 

будівництво слід диференціювати залежно від виду таких договорів за способом 

оферти та визначення змісту. Для договорів, які укладаються на основі вільного 

волевиявлення сторін, спеціальні законодавчі засоби захисту прав інвесторів не є 

необхідними, а захист прав потерпілої сторони повинен здійснюватися з огляду на 

загальні принципи договірних відносин – добросовісності та чесної торгівлі.  

Тимчасом, для договорів, які укладаються на основі стандартних умов (договори 

пайової участі в будівництві), необхідні спеціальні законодавчі засоби захисту 

слабшої сторони. 

13) У разі, коли інвестори є суб’єктами господарювання, захист їхніх прав 

повинен здійснюватися передусім на підставі норм ГК України. Пропонується 

доповнити статтю 179 ГК новою частиною 5 щодо несправедливих умов договорів, 

які не були погоджені в індивідуальному порядку, такого змісту: 

«Сторона господарського договору може відмовитися від умови договору, 

яка не була погоджена в індивідуальному порядку, у разі, якщо всупереч вимогам 

добросовісності і чесної торгівлі, така умова створює суттєвий дисбаланс прав 

та обов’язків сторін за договором на шкоду цій стороні, з урахуванням природи 

виконання за договором, усіх інших умов договору та обставин, що існували на 

момент укладення договору. 
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 У разі, якщо існує сумнів щодо значення договірної умови, яка не була 

погоджена в індивідуальному порядку, перевага повинна надаватися тлумаченню 

цієї умови проти інтересів сторони, яка її запропонувала». 

Нинішні частини 5-7 статті 179 ГК вважати, відповідно, частинами 6-8. 

14) З метою законодавчого визнання інвестиційних договорів між 

інвесторами та органами місцевого самоврядування, що укладаються за 

результатами інвестиційних конкурсів, пропонується доповнити ст.16 Закону 

України «Про інвестиційну діяльність» («Регулювання інвестиційної діяльності 

Верховною Радою Автономної Республіки Крим та органами місцевого 

самоврядування») частиною 2 такого змісту: «Органи місцевого самоврядування 

можуть проводити інвестиційні конкурси з метою визначення юридичної чи 

фізичної особи (інвестора), яка забезпечить найкращі умови здійснення 

інвестиційної діяльності по будівництву, реконструкції, реставрації тощо об'єктів 

житлового та нежитлового призначення, у тому числі соціальної інфраструктури 

села, селища, міста. 

З інвестором – переможцем конкурсу укладається інвестиційний договір на 

умовах проведення інвестиційного конкурсу».  

15) Договір про спільну діяльність в будівництві та договір про пайову участь 

в будівництві мають різну правову природу.  

Ознаки договору про спільну діяльність в будівництві: різновид договору 

простого товариства як організаційно-господарського договору; сторони – 

учасники спільної діяльності; сторони мають спільну мету; здійснюється 

об’єднання вкладів сторін; утворюється спільна часткова власність; здійснюється 

координація спільних дій учасників та ведення їх спільних справ; оплатність у 

класичному вигляді відсутня; договір укладається на основі вільного 

волевиявлення сторін. 

Ознаки договору про пайову участь в будівництві: різновид інвестиційного 

договору в будівництві як майново-господарського договору; сторони – замовник 

та інвестор; сторони мають протилежні інтереси; інвестор надає кошти замовнику; 
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право власності на об’єкт інвестування набуває інвестор; сторони отримують 

зустрічне відшкодування; договір укладається на основі стандартних умов. 

16) Державне інвестування об’єктів публічної інфраструктури повинно 

здійснюватися на основі загальної системи управління публічними інвестиціями, 

яка охоплює усі етапи циклу державних інвестицій: 

• ідентифікація потреб та визначення пріоритетів державних інвестицій; 

• попередній відбір проекту; 

• формалізована оцінка проекту;  

• остаточний відбір і бюджетування проекту; 

• вибір виконавців за проектом (публічна закупівля);  

• реалізація проекту;  

• огляд результатів та ex post оцінка проекту. 

В рамках такої системи має бути забезпечено системну інтеграцію 

законодавства про державні інвестиційні проекти та про державно-приватне 

партнерство, з  виявленням потенційних проектів ДПП на етапі попереднього 

відбору і подальшою оцінкою ефективності їх здійснення з урахуванням 

особливостей, передбачених саме для проектів ДПП. 

17) Для забезпечення відповідності законодавства України про державні 

інвестиційні проекти кращій світовій практиці необхідними є такі заходи, як: 

удосконалення нормативно-правової бази планування державних інвестицій 

в напрямку більш обґрунтованого, чіткого і деталізованого визначення пріоритетів 

таких інвестицій; 

нормативна розробка та впровадження конкретних критеріїв прийнятності 

пропозицій щодо здійснення державних інвестиційних проектів, які виходять від 

приватних суб’єктів господарювання (незапитувані пропозиції); 

прийняття національного Керівництва з вигодо-витратного аналізу 

інвестиційних проектів;  

усунення дублюючих процедур економічної оцінки проекту та його 

обов’язкової державної експертизи та запровадження єдиної процедури вигодо-
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витратного аналізу проекту, що передбачає, зокрема, і вибір найкращого способу 

реалізації проекту;  

забезпечення системного зв’язку між законодавством про державні 

інвестиційні проекти та законодавством про публічні закупівлі; 

нормативне врегулювання процедур огляду результатів державних 

інвестиційних проектів та їх ex post оцінки. 

У сфері державно-приватного партнерства додатково необхідні:  

запровадження додаткового елементу аналізу ефективності здійснення – 

порівняння з компаратором державного сектору;  

запровадження процедури конкурентного діалогу, передбаченої 

законодавством ЄС, для вибору приватного партнера;     

розробка стандартизованих договорів ДПП для різних видів 

інфраструктурних проектів як примірних договорів.  
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