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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

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 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 
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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).  

Предметом 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. 

Об’єктом дослідження є правові способи інвестування об’єктів 

нежитлового будівництва, правове становище учасників відносин 

інвестування об’єктів нежитлового будівництва. 

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: 

дослідити сутність будівництва, капітального будівництва, 

нежитлового будівництва як правових понять; 

визначити поняття та структуру правовідносин інвестування об’єктів 

нежитлового будівництва; 

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. 

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 
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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 (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. Новизна роботи 

конкретизується в науково-теоретичних положеннях, висновках та 

пропозиціях, найважливішими з яких є такі: 

вперше: 

визначено поняття 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 
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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; 

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, 
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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; 

напрями запозичення практики розвинених країн щодо організації 

договірних зв’язків в будівництві шляхом обґрунтування необхідності 

розробки та нормативного затвердження: 

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; 

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: 

(а) ознаки договору про спільну діяльність в будівництві: різновид 

договору простого товариства як організаційно-господарського договору; 

сторони – учасники спільної діяльності; сторони мають спільну мету; 
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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 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. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

У Вступі обґрунтовано актуальність обраної теми дослідження, 

зазначено її зв’язок з науковими програмами, планами, темами, визначено 

мету та основні завдання роботи, встановлено об’єкт, предмет і методи 

дослідження, сформульовано положення наукової новизни, представлено 

практичне значення одержаних результатів, наведено відомості про 

апробацію результатів дослідження. 

Розділ І «Загальна характеристика правовідносин інвестування 

об’єктів нежитлового будівництва» складається з трьох підрозділів, у яких 

розкрито зміст правових понять будівництва, капітального будівництва, 

нежитлового будівництва. Визначено поняття та структуру правовідносин 

інвестування об’єктів нежитлового будівництва та коло правових способів 

інвестування об’єктів нежитлового будівництва.  

У підрозділі 1.1 «Будівництво, капітальне будівництво, нежитлове 

будівництво як правові поняття» розглянуто наявні у законодавстві та 

юридичній літературі підходи до розуміння багатогранної категорії 

«будівництво» та здійснено їх систематизацію за ступенем (рівнем) 

узагальнення об’єктивної дійсності: програмний рівень – будівництво як 

сфера економіки (на цьому рівні реалізується будівельна політика як 

складова структурно-галузевої політики); функціональний рівень – 

будівництво як господарська діяльність, спрямована на зведення, 

реконструкцію і капітальний ремонт будівель і споруд (цього рівня 

стосується проблематика правового становища суб’єктів будівельних 

правовідносин, забезпечення захисту їхніх прав та законних інтересів); 

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

об’єктів нерухомості (тут встановлюються техніко-економічні вимоги до 

процесу будівництва). 

Первинним критерієм розмежування капітального та іншого 

(некапітального) будівництва є капітальність об’єкта будівництва як 

ознака, що вказує на його механічну міцність та стійкість, пожежну безпеку 

тощо і відрізняє такий об’єкт від тимчасових споруд. Інші критерії 

(складність, масштабність будівельних робіт та відповідні особливості 

правового регулювання) є похідними від цього первісного критерію, який 

характеризує саме об’єкт будівництва, а не будівельну діяльність як таку. 

Відтак підтримано доктринальну позицію, згідно з якою застосування 

терміну «капітальне будівництво» є доцільним лише в рамках класифікації 

об’єктів будівництва. 

З урахуванням положень Державного класифікатора будівель і споруд 

нежитлове будівництво визначено як господарську діяльність, спрямовану 

на нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт або технічне 

переоснащення будівель виробничого та невиробничого призначення (окрім 
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житлових будівель) та інженерних споруд різного функціонального 

призначення. 

У підрозділі 1.2 «Поняття та структура правовідносин 

інвестування об’єктів нежитлового будівництва» встановлено 

співвідношення понять «капітальні інвестиції», «капітальні вкладення», 

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

будівництва». Сформульовано визначення поняття правовідносин 

інвестування об’єктів нежитлового будівництва. 

Досліджено елементи структури правовідносин інвестування об’єктів 

нежитлового будівництва: їх об’єкти, суб’єкти, зміст.  

Встановлено співвідношення понять «об’єкт будівництва», «об’єкт 

нерухомості», «об’єкт інвестування в будівництво». Об’єктами будівництва 

є нежитлові будівлі та інженерні споруди. Об’єктами нерухомості є 

нежитлові будівлі та приміщення, але не інженерні споруди. Дисертант 

звертає увагу, що неможливість державної реєстрації прав на інженерні 

споруди створює невизначеність правового режиму таких споруд та 

недостатню захищеність прав інвесторів. Аргументовано, що 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. Об’єктами інвестування є ті активи, які набуваються 

інвестором в обмін на здійснену інвестицію (нежитлові будівлі, нежитлові 

приміщення, інженерні споруди). 

Систему суб’єктів інвестиційних правовідносин в нежитловому 

будівництві складають: (а) суб’єкти інвестиційної діяльності в нежитловому 

будівництві – основні (інвестори, замовники, підрядники) та допоміжні 

(фінансові компанії, банки, інститути спільного інвестування, учасники 

ринку цінних паперів, ріелтори тощо); (б) суб’єкти організаційно-

господарських повноважень в сфері інвестиційної діяльності. Акцентовано 

увагу на тому, що склад інвестиційних правовідносин в будівництві 

відрізняється від складу будівельних правовідносин взагалі. 

Дано позитивну оцінку відмові законодавця від використання терміну 

«забудовник» на користь терміну «замовник». На думку дисертанта, це: 

(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; (в) 

спрощує понятійний апарат законодавства, що відповідає світовим 

тенденціям. 

Змістом розглядуваних правовідносин є суб’єктивні права та юридичні 

обов’язки майнового та організаційного характеру щодо вкладення 

інвестицій з метою створення або придбання об’єкта інвестування 
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(нежитлової будівлі, нежитлового приміщення, інженерної споруди)  та 

реєстрації прав на нього, крім випадків, коли така реєстрація не здійснюється 

згідно з законом. 

У підрозділі 1.3 «Правові способи інвестування об’єктів 

нежитлового будівництва» дисертант доходить висновку, що 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.  Автор приєднується до точки зору, згідно з якою поняття 

інвестиційного договору (в широкому розумінні) узагальнює усі відомі 

законодавству і комерційній  практиці договори, які опосередковують 

вкладення інвестицій, та пропонує класифікацію таких договорів.  

Розділ 2 «Договірні відносини інвестування об’єктів нежитлового 

будівництва» складається з трьох підрозділів, де досліджено особливості 

договору підряду на капітальне будівництво як інвестиційного договору, 

інвестиційних договорів між інвестором і замовником та договорів спільної 

діяльності щодо інвестування об’єктів нежитлового будівництва. 

У підрозділі 2.1 «Договір підряду на капітальне будівництво як 

інвестиційний договір» аргументовано, що договір підряду на капітальне 

будівництво має інвестиційний характер, оскільки опосередковує не поточні 

операції, а операції, пов’язані з рухом капіталу. Юридичну конструкцію 

цього договору, описану в ГК та ЦК України, співвіднесено з концепціями і 

нормами інвестиційного права, в результаті чого охарактеризовано: сторони 

договору як суб’єкти інвестиційних правовідносин; предмет інвестиції; 

об’єкт інвестування; організація договірних зв’язків, що забезпечують 

реалізацію інвестицій. 

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. 

Предмет інвестиції за договором підряду на капітальне будівництво 

становлять насамперед грошові кошти, за рахунок яких споруджується об’єкт 

будівництва, а також матеріали, які згідно з умовами договору повинні бути 

надані замовником. Це визначає першорядну значущість умови про ціну для 

характеристики цього договору саме як інвестиційного. 

Узагальнення зарубіжного досвіду вказує на два критерії визначення 

видів ціни у договорах будівельного підряду: 1) залежність від економічних 

впливів (тверда або приблизна ціна); 2) спосіб формування загальної ціни 
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(єдина сума, витрати плюс або нефіксована ціна). Оскільки вибір виду ціни є 

важливим чинником ефективності договірного зв’язку, запропоновано 

нормативне затвердження типових цінових умов у договорах підряду на 

капітальне будівництво. 

Об’єктом інвестування в рамках розглядуваного договору є закінчений 

будівництвом об’єкт. Приділено увагу також правовому режиму об’єкту 

незавершеного будівництва як небажаному, але ймовірному результату 

інвестування. Визначено, що 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». 

Розглянуто проблему класифікації підрядних договорів в будівництві 

залежно від способу організації договірних зв’язків, яка досі невідома 

законодавству України. Автором детально проаналізовано умови доцільності 

застосування, переваги і недоліки найважливіших типів таких договорів – 

договору «тільки будівництво», що є аналогом вітчизняного традиційного 

генпідрядного договору, проектно-будівельного договору, управлінського 

будівельного договору. Виходячи з зарубіжного досвіду, 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 ефективного способу організації 

здійснення будівельних проектів, а також розробку національної системи 

стандартних форм договорів підряду на капітальне будівництво як примірних 

договорів, поряд з забезпеченням здійснення перекладів і коментарів 

міжнародних стандартних договірних форм. 

У підрозділі 2.2 «Інвестиційні договори між інвестором і 

замовником» дисертант підтримує позицію щодо належності таких договорів 

до договорів на передачу майна. Обґрунтовано недоцільність виокремлення 

поряд з такими договорами договорів купівлі-продажу майнових прав на 

об’єкт інвестування, що будується. З метою законодавчого визнання 

інвестиційного договору на будівництво запропоновано закріпити перелік 

істотних умов такого договору в ч.4 ст.9 Закону «Про інвестиційну 

діяльність».  

Аргументовано, що 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. 
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Тимчасом, для договорів, які укладаються на основі стандартних умов 

(договори пайової участі в будівництві), необхідні спеціальні законодавчі 

засоби захисту слабшої сторони. 

Піддано критиці вилучення з ГК України норми ч.2 ст.207, згідно з 

якою міг би здійснюватися захист інвесторів – суб’єктів господарювання. 

Запропоновано доповнити статтю 179 ГК новою частиною щодо 

несправедливих умов договорів, які не були погоджені в індивідуальному 

порядку, з урахуванням положень Принципів міжнародних комерційних 

договорів УНІДРУА та Європейських принципів договірного права. 

З метою законодавчого визнання інвестиційних договорів між 

інвесторами та органами місцевого самоврядування, що укладаються за 

результатами інвестиційних конкурсів, пропонується доповнити ст.16 Закону 

«Про інвестиційну діяльність» 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».  

У підрозділі 2.3 «Договори спільної діяльності щодо інвестування 

об’єктів нежитлового будівництва» автор вказує, що спільна інвестиційна 

діяльність завжди передбачає об’єднання вкладів учасників, оскільки власне 

інвестиція є вкладом (внеском), що обумовлює застосування норм про просте 

товариство. Піддано критиці позицію, згідно з якою договір простого 

товариства буде інвестиційним договором в будівництві тільки за умови 

виникнення на його підставі зобов’язання щодо здійснення робіт з 

будівництва об’єкта. Розмежовано договір про спільну діяльність в 

будівництві, що є різновидом договору простого товариства як 

організаційно-господарського договору, та договір про пайову участь в 

будівництві, що є різновидом інвестиційного договору в будівництві як 

майново-господарського договору, шляхом систематизації відмінностей 

таких договорів.   

Розділ 3 «Інвестування об’єктів нежитлового будівництва шляхом 

реалізації державних інвестиційних проектів та на умовах державно-

приватного партнерства» складається із двох підрозділів, присвячених 

правовим питанням інвестування бюджетних коштів в об’єкти нежитлового 

будівництва та інвестуванню в об’єкти нежитлового будівництва на умовах 

державно-приватного партнерства. 

У підрозділі 3.1 «Інвестування об’єктів нежитлового будівництва 

шляхом реалізації державних інвестиційних проектів» дисертантом 

обґрунтовано, що державне інвестування об’єктів публічної інфраструктури 

повинно здійснюватися на основі системи управління публічними 

інвестиціями, яка передбачає наскрізне нормативно-правове регулювання 
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усіх етапів циклу державних інвестицій, до яких належать: 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. 

Виділено низку недоліків законодавства України про державні 

інвестиційні проекти, зокрема:  відсутня нормативно-правова основа вигодо-

витратного аналізу таких інвестиційних проектів; процедури економічної 

оцінки проекту та його обов’язкової державної експертизи значною мірою 

дублюють одна одну; не приділено увагу питанню вибору найкращого 

способу реалізації проекту; відсутній системний зв’язок між законодавством 

про державні інвестиційні проекти та про публічні закупівлі; відсутнє 

законодавче регулювання процедур огляду результатів державних 

інвестиційних проектів та їх ex post оцінки, що перешкоджає створенню 

інституційних передумов для вдосконалення управління державними 

інвестиціями. 

У підрозділі 3.2 «Інвестування об’єктів нежитлового будівництва 

на умовах державно-приватного партнерства» з’ясовано, що 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. Запропоновано системну інтеграцію 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 ДПП. 

Запропоновано здійснювати оцінку 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.  

Обрання оптимального приватного партнера може вимагати 

складніших конкурентних процедур, ніж у випадку традиційної публічної 

закупівлі, що обумовлює доцільність запровадження в законодавство 

України про ДПП процедури конкурентного діалогу, передбаченої 

законодавством ЄС.    

З метою впровадження в Україні загальноприйнятих у світовій 

практиці способів організації договірних за проектом ДПП (ВОТ – Build–

Operate–Transfer (будувати-експлуатувати-передати) та його різновидів, 

запропоновано розробку стандартизованих договорів ДПП для різних видів 

інфраструктурних проектів як примірних договорів. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації здійснено комплексне теоретико-прикладне дослідження 

особливостей та проблем господарсько-правового регулювання інвестування 

об’єктів нежитлового будівництва, що дало змоги дійти науково-

обґрунтованих висновків, основними серед яких є такі: 

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. 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». 

4. 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. Виділено систему характерних 

рис таких правовідносин; 

5. Інвестиційними договорами в будівництві є будь-які договори, що 

опосередковують здійснення інвестицій в будівельну сферу, а не лише 

договори на виконання будівельних робіт.  Здійснено класифікацію таких 

договорів; 

6. З метою запровадження кращої світової практики організації 

договірних зв’язків в будівництві запропоновано розробку та нормативне 

затвердження: національного Керівництва з укладання та виконання 

будівельних договорів різних типів; національної системи стандартних форм 
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будівельних договорів як примірних договорів, а також забезпечення 

здійснення перекладів і коментарів міжнародних стандартних договірних 

форм; типових цінових умов у будівельних договорах; 

7. Інвестиційний договір на будівництво між замовником та інвестором 

передбачає передачу інвесторові об’єктів нерухомості, а не прав на них. 

Запропоновано доповнити статтю 9 Закону «Про інвестиційну діяльність» 

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».  

8. Для інвестиційних договорів на будівництво, які укладаються на 

основі стандартних умов (договори пайової участі в будівництві), необхідні 

спеціальні законодавчі засоби захисту слабшої сторони. Запропоновано 

доповнити ст. 179 ГК новою частиною 5 щодо несправедливих умов 

договорів, які не були погоджені в індивідуальному порядку:  

«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». 

9. Державне інвестування об’єктів публічної інфраструктури повинно 

здійснюватися на основі загальної системи управління публічними 

інвестиціями, яка передбачає наскрізне нормативно-правове регулювання 

усіх етапів циклу державних інвестицій. В її рамках 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.  

10. 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; 

нормативна розробка та впровадження конкретних критеріїв 

прийнятності пропозицій щодо здійснення державних інвестиційних 

проектів, які виходять від приватних суб’єктів господарювання (незапитувані 

пропозиції); 
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прийняття національного Керівництва з вигодо-витратного аналізу 

державних інвестиційних проектів;  

усунення дублюючих процедур економічної оцінки проекту та його 

обов’язкової державної експертизи та запровадження єдиної процедури 

вигодо-витратного аналізу 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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АНОТАЦІЯ 

 

Гордієнко А.В. Господарсько-правове регулювання інвестування 

об’єктів нежитлового будівництва. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук 

за спеціальністю 12.00.04 – господарське право; господарсько-процесуальне 

право. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

Міністерство освіти і науки України, Київ, 2018. 

Дисертація є самостійною завершеною науковою роботою, 

присвяченою комплексному дослідженню питань господарсько-правового 

інвестування об’єктів нежитлового будівництва. У дисертаційній роботі 

розкрито зміст правових понять будівництва, капітального будівництва та 

нежитлового будівництва; визначено поняття та структуру правовідносин 

інвестування об’єктів нежитлового будівництва; встановлено коло правових 

способів інвестування об’єктів нежитлового будівництва.  В рамках 

дослідження договірних відносин інвестування об’єктів нежитлового 

будівництва охарактеризовано договір підряду на капітальне будівництво як 

інвестиційний договір; досліджено правову проблематику інвестиційних 

договорів між інвестором і замовником; визначено правову природу 

договорів спільної діяльності щодо інвестування об’єктів нежитлового 

будівництва. Досліджено правові особливості інвестування об’єктів 

нежитлового будівництва за участю органів держави та органів місцевого 

самоврядування, а саме: правові питання інвестування бюджетних коштів в 

об’єкти нежитлового будівництва та інвестування об’єктів нежитлового 

будівництва на умовах державно-приватного партнерства. 

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, ефективність 

здійснення інвестиційного проекту. 
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рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических 

наук по специальности 12.00.04 – хозяйственное право; хозяйственно-

процессуальное право. – Киевский национальный университет имени Тараса 

Шевченко, Министерство образования и науки Украины, Киев, 2018. 
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Диссертация является самостоятельной завершенной научной работой, 

посвященной комплексному исследованию вопросов хозяйственно-правового 

инвестирования объектов нежилого строительства. В диссертационной 

работе раскрыто содержание правовых понятий строительства, капитального 

строительства и нежилого строительства; определено понятие и структуру 

правоотношений инвестирования объектов нежилого строительства; 

установлен круг правовых способов инвестирования объектов нежилого 

строительства. В рамках исследования договорных отношений 

инвестирования объектов нежилого строительства охарактеризован договор 

подряда на капитальное строительство как инвестиционный договор; 

исследована правовая проблематика инвестиционных договоров между 

инвестором и заказчиком; определена правовая природа договоров 

совместной деятельности по инвестированию объектов нежилого 

строительства. Исследованы правовые особенности инвестирования объектов 

нежилого строительства с участием органов государства и органов местного 

самоуправления, а именно: правовые вопросы инвестирования бюджетных 

средств в объекты нежилого строительства и инвестирование объектов 

нежилого строительства на условиях государственно-частного партнерства. 

Ключевые слова: строительство, капитальное строительство, нежилое 

строительство, инвестиции, капитальные вложения, инвестор, заказчик, 

подрядчик, инвестиционный договор, договор подряда на капитальное 

строительство, договор долевого участия в строительстве, совместная 

деятельность в строительстве, государственный инвестиционный проект, 

государственно-частное партнерство эффективность осуществления 

инвестиционного проекта. 

 

 

ABSTRACT 

 

Gordiienko A.B. Economic law regulation of investment in non-

residential construction objects. – On the right of manuscript. 

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

Economic Law; Economic Procedural 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 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 
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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, construction management, direct management 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 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 

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. Relevant proposals are made regarding the improvement of 

Ukrainian legislation. 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. We reveal the 
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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. 

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, 

value for money. 


