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Постановка проблеми. Подальший ефективний розвиток будівельної галузі України та залучення інвестицій у цю 
сферу більшість фахівців пов’язують сьогодні із впровадженням міжнародних стандартів будівництва FIDIC та залу-
чення інженера-консультанта FIDIC, що тягне за собою необхідність аналізу відповідності прав та обов’язків інжене-
ра-консультанта за українським законодавством світовим стандартам, втіленим у типових формах контрактів міжна-
родних стандартів, розроблених Міжнародною федерацією інженерів-консультантів (FIDIC). Метою роботи 
обґрунтування пропозицій щодо досягнення відповідності прав і обов’язків інженера-консультанта в Україні світовим 
стандартам (зокрема FIDIC); впровадження професійного інженерного нагляду в Україні; обґрунтування напрямів 
створення дієвої системи управління якістю у будівництві з урахуванням вимог міжнародних стандартів. Методи. 
Для вирішення задач дослідження використані такі методи наукового пізнання: історико-правовий – під час дослі-
дження історії становлення та розвитку міжнародних стандартів будівництва; порівняльно-правовий – у ході порівня-
льного аналізу підходів до ролі інженера-консультанта у системі контролю якості за українським законодавством та 
інженера-консультанта FIDIC у системі управління якістю за міжнародними нормами; формально-логічний – під час 
аналізу норм діючого законодавства, яке встановлює правовий статус інженера-консультанта; діалектичний метод 
та метод моделювання – для обґрунтування пропозицій щодо врахування ключових підходів найкращої світової 
практики в сфері регулювання відносин між учасниками інвестиційно-будівельної діяльності. Результат. Встановле-
но, що незважаючи на певні законодавчі ініціативи, у діючому законодавстві України не повністю враховані ключові 
підходи найкращої світової практики в сфері регулювання відносин між учасниками інвестиційно-будівельної діяль-
ності, зокрема FIDIC. Висновки. Обґрунтовано необхідність розширення можливості використання міжнародно ви-
знаних типових форм договорів (зокрема, контрактів FIDIC) для реалізації проєктів, що фінансуються за публічні ко-
шти, шляхом внесення відповідних змін до Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному 
будівництві, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 року № 668. Запропоновано приве-
сти у Законі України "Про публічні закупівлі" процедури закупівлі робіт та послуг, які містять ознаки інтелектуальної 
діяльності, у відповідність до положень Директиви Європейського Союзу № 2014/24/ЄС від 26.02.2014 року про дер-
жавні/публічні закупівлі. Аргументована доцільність уточнення статусу інженера-консультанта під час будівництва з 
використанням контрактів FIDIC в Україні та впровадження міжнародного стандарту ISO 9001:2015, який встановлює 
критерії системи управління якістю. 

Ключові слова: інвестиційно-будівельна діяльність; інженер-консультант; інжиніринг; контракти 
FIDIC; якість; закупівлі; період повідомлення про дефекти  
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Problem statement. Further effective development of the construction industry in Ukraine and attracting investments in this 
field are associated by most experts nowadays with the implementation of international construction standards FIDIC and 
the involvement of FIDIC consulting engineer, which entails the need to analyze the compliance of the rights and 
responsibilities of consulting engineer under Ukrainian law to world standards embodied in standard forms of international 
standards developed by the International Federation of Consulting Engineers (FIDIC). The purpose of the work is to 
substantiate proposals to achieve compliance of the rights and responsibilities of consulting engineer in Ukraine to 
international standards (including FIDIC); introduction of professional engineering supervision in Ukraine; substantiation of 
directions of creation of an effective system of quality management in construction taking into account requirements of the 
international standards. Methods. To solve the problems of research, the following scientific methods were used: historical 
and legal – during the study of the history of formation and development of international building standards; comparative and 
legal- in the course of comparative analysis of approaches to the role of FIDIC consulting engineer in the system of quality 
control under Ukrainian law and consulting engineer in the system of quality management under international standards; 
formal and logical – during the analysis of the current legislation, which establishes the legal status of a consulting engineer; 
dialectical and modeling – to substantiate proposals to take into account key approaches to world best practice in the field of 
regulation of relations between participants in investment and construction activities. Result. It is established that despite 
certain legislative initiatives, the current legislation of Ukraine does not fully take into account the key approaches of the best 
world practice in the field of regulation of relations between participants in investment and construction activities, in particular 
FIDIC. Conclusions. It is substantiated the necessity to expand the possibility of using internationally recognized standards 
forms of contracts (in particular, FIDIC contracts) for the implementation of publicly funded projects by making appropriate 
changes to the General Conditions for concluding and executing construction contracts, approved by the Cabinet of Ministry 
of Ukraine from 01.08.2005 No. 668. It is proposed to introduce the Ukrainian Law "On Public Procurement" for works and 
services contracts that contain signs of intellectual activity, in accordance with the provisions of Directive 2014/24/EU on 
public procurement. The expediency of clarifying the status of a consulting engineer within construction using FIDIC con-
tracts in Ukraine is reasoned as well as the implementation of the international standard ISO 9001:2015, which establishes 
the criteria of the quality management system. 

Key words: investment and construction activities; consulting engineer; engineering; contracts FIDIC; quality; 
procurement; defects notification period  

 

Постановка проблеми 

Згідно даних підготовленого Кабінетом Мініс-
трів України Аудиту української економіки, за 
останні 25 років Україна демонструвала віднос-
но нижчі темпи економічного зростання порів-
няно з країнами Центральної Європи. Навіть 
попри значний приріст ВВП у період з 2000 до 
2007 року, середній темп зростання економіки з 
1996 до 2019 року в Україні був нижчий на 2,8 
відсоткові пункти, ніж в європейських сусідів із 
соціалістичним минулим [1]. За цей же період 
частка будівельної галузі в економіці (ВВП) знизи-
лась майже втричі, і становить зараз лише 2,2 %, 
тоді як у Європейському Союзі будівництво скла-
дає близько 6–8 % [2]. Наочним показником стану 
речей у цій сфері може служити той факт, що за 
даними 2017 р. в Україні 95 % доріг перебувало у 
стані, який не відповідає нормам [3].  

Більш прикрим є те, що будівельна галузь не 
тільки виробляє будівельну продукцію, але й 
забезпечує замовленнями значну кількість ін-
ших галузей економіки, до яких належать видо-
бування корисних копалин, металургія та мета-
лообробка, енергетика, виробництво будівель-
них матеріалів тощо. Таким чином, важливість її 

успішного функціонування та розвитку посилю-
ється з огляду на вплив будівельної галузі на 
цілісну систему взаємопов’язаних ринків.  

Питанню вдосконалення правового регулю-
вання будівельної діяльності в контексті можли-
вості щодо використання підходів та проформ 
типових контрактів Міжнародної федерації ін-
женерів-консультантів (FIDIC) присвячені робо-
ти низки науковців. Так, А. Гриненко аналізує 
сучасний стан контролю процесів та якості до-
рожньо-будівельних робіт і доходить висновку 
про необхідність задля позитивних зрушень у 
цій сфері трансформувати до українських реа-
лій/законодавства такі успішні рішення, як 
FIDIС, та, безпосередньо, – незалежних інжене-
рів-консультантів, акредитованих міжнародним 
об’єднанням FIDIC [4]; О.В. Лилов – визначення 
можливого місця та ролі інженера-консультанта 
в будівельній практиці України при застосуванні 
різних організаційних форм управління будівни-
цтвом [5]; Т.А. Коляда та Н.О. Гвоздева – стан 
впровадження контрактів FIDIC в Україні та 
аналіз проблем, що перешкоджають їх викорис-
танню, у тому числі питання контролю якості 
дорожніх робіт незалежним інженером-консуль-
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тантом [6]; І.В. Хараїм узагальнює та система-
тизую теоретичні і методологічні аспекти публі-
чного управління інжиніринговою діяльністю в 
будівництві [7]. Однак, вищенаведені питання не 
розглядалися в комплексі саме з точки зору 
проблематики відсутності в Україні системи уп-
равління якістю на всіх етапах будівництва від-
повідно до вимог міжнародних стандартів. 

Щодо іноземних вчених, то, наприклад, Лукас 
Клее (Klee, 2018) досліджує правові та управлі-
нські аспекти міжнародних будівельних проєктів 
та використання стандартних форм FIDIC у різ-
них правових системах, практичне застосування 
принципів міжнародного права будівельних до-
говорів та управління будівельними контракта-
ми [8]; Йегер Аксель-Фолькмар та Гоц-
Себастьян Хоук (Axel-Volkmar and Hök, 2010) у 
своєму дослідженні акцентують увагу на особ-
ливості застосування проформ контактів FIDIC 
(особливо їх положень, які гуртуються на нор-
мах загального права) у країнах континенталь-
ної системи права [9]; Мохамед-Асем У. Абдул-
Малак та Фарах Эль Масри (Abdul-Malak and El 
Masri, 2016) здійснюють глибокий аналіз розу-
міння завдань та ролей інженера при адмініст-
руванні будівельних контрактів [10]; Джаялат 
(Jayalath, 2012) аналізує функції інженера за 
контактами FIDIC та обґрунтовує його участь у 
процесі будівництва, у тому числі, як незалеж-
ної особи, "аудитора якості" [11]. Однак, треба 
враховувати, що в Україні існує певна специфіка 
щодо впровадження контрактів FIDIC, узго-
дження їх з нормами діючого законодавства та 
усталеною практикою.  

Виходячи з цього, подальший розвиток зако-
нодавства пов'язується з теоретичним осмис-
ленням підходів до розширення можливості ви-
користання в Україні міжнародно визнаних 
типових форм договорів (зокрема, контрактів 
FIDIC); забезпечення професійного статусу ін-
женера-консультанта в межах будівництва з 
використанням контрактів FIDIC; впровадження 
міжнародних стандартів у процедури закупівлі 
робіт та послуг, які містять ознаки інтелектуаль-
ної діяльності, та системи управління якістю на 
всіх етапах життєвого циклу об’єкту будівницт-
ва. Тому метою статті є обґрунтування пропо-
зицій щодо досягнення відповідності прав і 
обов’язків інженерів-консультантів в Україні, їх 
ролі у системі управління якістю будівельних 
робіт світовим стандартам (зокрема FIDIC); 
впровадження відбору на основі якості для за-
купівель інжинірингових послуг, у тому числі те-
хнічного нагляду; обґрунтування напрямів ство-

рення дієвої системи управління якістю у будів-
ництві з урахуванням вимог міжнародних стан-
дартів. Її новизна полягає у авторському обґру-
нтуванні доцільності впровадження комплексно-
го підходу до підвищення рівня якості будівниц-
тва шляхом забезпечення професійного статусу 
інженера-консультанта в межах будівництва з 
використанням контрактів FIDIC; впровадження 
професійного інженерного нагляду в Україні та 
заміни системи контролю якості на систему уп-
равління якістю, як необхідних умов сталого бу-
дівництва.  

Завданнями статті є визначення шляхів ви-
користання в Україні типових форм контрактів 
FIDIC, вдосконалення правового статусу інже-
нера-консультанта в межах будівництва з вико-
ристанням контрактів FIDIC; перехід до якісно 
орієнтованого процесу відбору під час процедур 
закупівель, запровадження системи управління 
якістю на всіх етапах життєвого циклу об’єкту 
будівництва. 
Законодавчі ініціативи України щодо розвитку 
будівельної галузі та правового регулювання 
відносин у сфері дорожнього будівництва 

Безсумнівно позитивною є та увага, яка 
останні роки приділяється розвитку будівельної 
галузі та правовому регулюванню відносин у цій 
сфері з боку керівництва країни та уряду. Особ-
ливо слід відзначити національний проєкт "Ве-
лике будівництво", з яким пов’язані також певні 
законодавчі ініціативи, нормативне та методич-
не забезпечення.  

Зокрема, Указом Президента України "Про 
деякі заходи щодо створення умов для розвитку 
та підвищення якості автомобільних доріг" від 
19.07.2019 року № 529/2019 [12] передбачено 
низку заходів, спрямованих на створення без-
печних та комфортних умов для учасників до-
рожнього руху, розвиток мережі якісних доріг, 
формування сприятливих умов для бізнесу. Од-
ним із них є встановлення обов’язку для замов-
ників будівництва, реконструкції та ремонту ав-
томобільних доріг залучати на конкурсних 
засадах незалежного інженера-консультанта у 
сфері дорожнього будівництва (FIDIC) на етапах 
закупівель, виконання робіт, гарантійного обслу-
говування. 

Законом України "Про внесення змін до де-
яких законодавчих актів України щодо удоско-
налення порядку надання адміністративних по-
слуг у сфері будівництва та створення Єдиної 
державної електронної системи у сфері будів-
ництва" від 17.10.2019 року № 199–IX [13] ви-
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значено правовий статус інженера-консуль-
танта. Крім того, статтю 11 Закону України "Про 
архітектурну діяльність" доповнено частиною 
шостою, яка передбачає, що "обов’язок здійс-
нення технічного нагляду може бути покладе-
ний замовником на спеціалізовану організацію 
чи спеціаліста з технічного нагляду або на інже-
нера-консультанта, з визначенням у договорі 
підряду їхніх повноважень. Примірні форми до-
говорів про здійснення технічного нагляду та 
про надання інженерно-консультаційних послуг 
у будівництві затверджуються центральним ор-
ганом виконавчої влади, що забезпечує форму-
вання державної політики у сфері архітектури". 

В межах реалізації вищевказаних законодав-
чих новацій Укравтодор з метою розвитку ринку 
надання послуг із незалежного технічного на-
гляду за будівництвом і ремонтом автомобіль-
них доріг вжив заходів щодо відокремлення те-
хнічного нагляду від служби замовника у 
дорожній галузі. Раніше, як відомо, роботи з те-
хнічного нагляду виконували інженери служби 
технічного нагляду замовника будівництва та 
спостерігалась значна кількість зловживань у 
частині завищення обсягів робіт, неналежного 
контролю якості тощо. Розробляються відповід-
ні методики, у тому числі щодо особливостей 
закупівлі інжинірингових послуг. 

Задля посилення контролю за якістю та об-
сягами робіт, за дотриманням проєктних рішень 
та вимог державних стандартів, будівельних 
норм і правил Укравтодор почав залучати сто-
роні компанії, які повинні були здійснювати ви-
щевказаний контроль протягом усього періоду 
виконання робіт.  

Також було ініційовано законопроєкт "Про 
внесення змін до Кримінального кодексу Украї-
ни та Кодексу України про адміністративні пра-
вопорушення щодо посилення відповідальності 
за правопорушення у сфері містобудування" від 
24.07.2020 р. [14], яким посилюють особисту 
адміністративну та кримінальну відповідаль-
ність фахівців у сфері архітектурної діяльності, 
зокрема, інженерів технічного нагляду. 

Але, незважаючи на такі суттєві та, нібито, 
інноваційні зрушення постає питання – чи дійс-
но вказані законодавчі ініціативи, які спрямовані 
на покращення здійснення нагляду за виконан-
ням робіт, врахували міжнародний та європей-
ський досвід у частині якісного будівництва, ре-
конструкції та ремонту автомобільних доріг? Чи 
покращиться якість лише через залучення не-
залежних інжинірингових компаній та посилення 
особистої відповідальності фахівців, які працю-

ють на ринку інжинірингових послуг? Імплемен-
тація яких міжнародних практик та які зміни за-
конодавства України сприятимуть розвитку якіс-
них доріг?  
Правовий статус інженера-консультанта за 
українським законодавством та контрактом 
FIDIC: ключові невідповідності 

На сьогодні серед фахівців будівельної галу-
зі досі тривають дискусії, хто такі інженери-
консультанти FIDIC? І чому саме на FIDIC зроб-
лено акцент у вищевказаному правовому акті? 
Ґрунтуючись на міжнародному та європейсько-
му досвіді, можна зробити висновок, що вимога 
обов’язкового залучення інженера-консультанта 
FIDIC у сфері дорожнього будівництва базува-
лась на позитивному досвіді реалізації проєктів, 
що фінансуються МФО, оскільки ключовою фі-
гурою у цих проєктах протягом усього періоду 
виконання будівельних робіт є саме інженер-
консультант.  

Разом із тим, в результаті подальших зако-
нодавчих та урядових ініціатив, ініційованих та 
реалізованих на виконання президентського 
указу, не враховано ключових підходів FIDIC.  

FIDIC – це Міжнародна федерація інженерів-
консультантів, яка розробила глобальні типові 
контракти для реалізації будівельних проєктів. 
Інженер-консультант FIDIC – професійна ком-
панія, що має штат кваліфікований інженерів та 
інших професіоналів, що володіють достатньою 
компетенцією для виконання покладених на них 
обов’язків, яка надає професійні послуги з ура-
хуванням умов, визначених у контрактах міжна-
родної федерації інженерів-консультантів.  

 З огляду на викладене, не є інженером-
консультантом FIDIC інженер-консультант, ви-
значений у статті 1 Закону України "Про регу-
лювання містобудівної діяльності" [15], у зв’язку 
з тим, що останній надає послуги з урахуванням 
умов, визначених у договорі підряду на капіта-
льне будівництво, типова форма якого затвер-
джена постановою Кабінету Міністрів України 
від 01.08.2005 року № 668 [16].  

Контракти FIDIC – це не нормативні акти, 
прийняті законодавчим органом, а лише реко-
мендовані документи, правила поведінки, набір 
інструментів, розроблені міжнародною федера-
цією, для врегулювання відносин у будівельній 
галузі. Але які у багатьох країнах світу є 
обов’язковими для реалізації масштабних, тех-
нологічно складних, дороговартісних, триваю-
чих об’єктів будівництва, які потребують більш 
високого рівня управління, а ризики мають 
більш високу ціну [17].  
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Вказані глобальні типові контракти пройшли 
значну світову практику під час їх використання 
та доказали свою здатність регулювати відноси-
ни між учасниками будівельної діяльності. І, не-
зважаючи на те, що юрисдикції багатьох держав 
мають свій власний правовий ландшафт, який 
впливає на застосування контрактів FIDIC у буді-
вництві, враховуючи різні підходи щодо юридич-
ного врегулювання у загальному та континента-
льному праві [18], контракти FIDIC найчастіше 
використовуються, а тому вважаються найкра-
щою світовою практикою у сфері будівництва. 

Будівництво саме за контрактами FIDIC за-
безпечить правове поле для роботи інженерів-
консультантів FIDIC та сприятиме підвищенню 
якості будівництва.  

У чому полягає привабливість будівництва за 
вищевказаними контрактами? Приведемо декі-
лька моментів на прикладі контракту на вико-
нання будівельних робіт на умовах міжнародно-
го договору підряду у сфері будівництва за 
проєктом замовника, 1999 р. (далі – контракт 
FIDIC) [19], в порівнянні з договором підряду на 
капітальне будівництво (далі – договір підряду) 
відповідно до законодавства України. 

У контракті FIDIC приділено надзвичайно 
важливу роль інженеру, його незалежному 
статусу, через якого впроваджено професій-
ний інженерний нагляд. Основним обов’язком 
замовника є призначення інженера, який вико-
нує обов’язки, передбачені контрактом.  

Нагадаємо, інженер за контрактом FIDIC 
означає особу, призначену замовником в якості 
інженера, який виконує обов’язки, передбачені 
контрактом. Штат його співробітників включає 
кваліфікованих інженерів та інших професіона-
лів, що володіють достатньою компетенцією 
для виконання цих обов’язків.  

Замовник значну частину своїх функцій в ча-
стині контролю за будівництвом та фінансового 
контролю зобов’язаний доручити виконати ін-
женеру. Зокрема, інженер самостійно видає акт 
приймання робіт на підставі підготовлених та 
наданих йому підрядником звітів про хід вико-
нання робіт. Після прийняття робіт інженер са-
мостійно видає проміжний платіжний сертифікат 
чи остаточний платіжний сертифікат на підставі 
підготовленого та наданого йому підрядником 
фінансового звіту чи остаточного фінансового 
звіту. Інженер передає замовнику для оплати 
лише ті суми, які він вважає підлягають виплаті 
підряднику. З огляду на викладене, замовник не 
має відношення щодо підтвердження виконаних 
підрядником об’ємів робіт та підтвердження сум 

для виплат, підпису відповідних документів, 
пов’язаних з цими діями. Замовник повинен 
прийняти роботи лише після того як вони заве-
ршені відповідно до контракту або після видачі 
інженером акту приймання робіт.  

Однак, при самостійному статусі інженера за 
основним будівельним договором, саме замов-
ник несе відповідальність перед підрядником за 
дії чи бездіяльність останнього. У контракті 
FIDIC інженер не є стороною контракту, але 
вважається найважливішою фігурою, який діє 
професійно задля організації процесу виконан-
ня контракту, тому саме на замовникові лежить 
відповідальність у виборі належного, кваліфіко-
ваного та досвідченого інженера. В свою чергу, 
інженер несе відповідальність лише перед за-
мовником у межах окремої консультаційної уго-
ди, укладеної з ним, та отримує винагороду за 
виконання своїх завдань.  

І такий підхід є зрозумілим та виправданим. 
Нагадаємо, що саме на прохання міжнародних 
банків у 60-х роках минулого століття, FIDIC ро-
зробив першу проформу, де визначено особли-
ву роль окремої особи, яка не була би стороною 
контракту (ані замовником, ані підрядником), 
але була би професіоналом у потрібній сфері, 
контролювала би процес будівництва з техніч-
ної точки зору, а також надавала банкам доста-
тньої інформації, яка би дозволяла оцінювати 
всебічні ризики під час реалізації проєкту.  

Але чи мають відповідно до нормативно-
правових актів України залучені сторонні ком-
панії, у тому числі міжнародні, які здійснюють 
роботи з технічного нагляду, статус незалежно-
го інженера аналогічно контракту FIDIC? 

Підставою для початку будівництва є укла-
дений договір (ст.640 ЦК України), який набрав 
чинності (ст.631 ЦК України) [20]. Досі в Україні 
будівництво здійснюється за Загальними умо-
вами укладення та виконання договорів підряду 
в капітальному будівництві, затвердженими по-
становою Кабінету Міністрів України від 
01.08.2005 року № 668.  

Замовник має право з метою здійснення кон-
тролю та нагляду за будівництвом і прийняття 
від свого імені відповідних рішень укласти дого-
вір про надання такого виду послуг із спеціалі-
зованою організацією або спеціалістом (ст.881 
ЦК України).  

Основними обов’язками замовника є прий-
няття виконаних підрядником робіт, оплата ко-
штів, за виконанні підрядником роботи (ст.882 
ЦК України, ст.318 ГК України [21]) та здійснен-
ня технічного нагляду за відповідністю якості 
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виконаних робіт (Закон України "Про архітектур-
ну діяльність" [22], Порядок здійснення техніч-
ного нагляду під час будівництва об'єкта архіте-
ктури, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 11.07.2007 р. № 903 [23]).  

Технічний нагляд забезпечується замовни-
ком та здійснюється особами, які мають квалі-
фікаційний сертифікат (ст.11 Закону України 
"Про архітектурну діяльність"). 

Замовник має право "делегувати в установ-
леному законодавством порядку повноваження 
щодо здійснення технічного нагляду і контролю 
третій особі, зокрема спеціалізованій організації 
(консультаційній, проєктній, інжиніринговій тощо) 
або спеціалісту, які мають відповідні дозвільні 
документи, з визначенням у договорі підряду їх 
повноважень. Делегування замовником своїх 
повноважень не звільняє його від відповідально-
сті перед підрядником за невиконання або нена-
лежне виконання договірних зобов'язань, а також 
не позбавляє права здійснювати контроль за хо-
дом, якістю, вартістю та обсягами виконання ро-
біт" (п.28 Загальних умова укладення та вико-
нання договорів підряду в капітальному 
будівництві, затверджених постановою Кабінету 
Міністрів України від 01.08.2005 року № 668) [24]. 

Враховуючи такий підхід, акти приймання ви-
конаних будівельних робіт (форми КБ-2в) і дові-
дки про вартість виконаних робіт та витрат (фо-
рми КБ-3) готуються й підписуються 
підрядником, та передаються замовнику, за 
примірними формами документів, затверджених 
ДСТУ Б Д 1.1-1:2013 "Правила визначення вар-
тості будівництва". Інженером (інспектором тех-
нічного нагляду) лише перевіряється та візуєть-
ся (погоджується) кількість та якість виконаних 
робіт у звітному періоді.  

На відміну від контракту FIDIC за договором 
підряду на капітальне будівництво в частині 
приймання та оплати виконаних робіт саме за-
мовник відіграє головну роль.  

Таким чином інженер у контракті FIDIC ви-
ступає в якості агента Замовника та надає 
послугу інженерного нагляду, що кореспондує 
агентському договору, передбаченому статтею 
297 ГК України, де одна сторона (комерційний 
агент) зобов'язується надати послуги другій 
стороні (суб'єкту, якого представляє агент) в 
укладенні угод чи сприяти їх укладенню (надан-
ня фактичних послуг) від імені цього суб'єкта і 
за його рахунок. 

А інженер-консультант (інженер технічного 
нагляду) згідно чинного законодавства України 
виступає лише представником замовника та 

діє за договором доручення, виконуючи частину 
обов’язків замовника, що кореспондує договору 
доручення, передбаченого статтею 1000 ЦК Ук-
раїни, де одна сторона (повірений) зобов'язу-
ється вчинити від імені та за рахунок другої сто-
рони (довірителя) певні юридичні дії. Правочин, 
вчинений повіреним, створює, змінює, припиняє 
цивільні права та обов'язки довірителя.  

Аналіз законодавства в сфері регулювання 
містобудівної діяльності та практики його засто-
сування свідчить про незабезпеченість абсолю-
тно незалежного статусу інженера-консультан-
та, а тому його незалежність викликає багато 
суперечок.  

Контракти FIDIC мають інший порядок 
здавання-приймання робіт та усунення недолі-
ків, який також сприяє забезпеченню контролю 
якості. 

Відповідно до статті 10 контракту FIDIC за-
мовник приймає роботи лише після того, як во-
ни завершені відповідно до контракту або після 
видачі інженером акту приймання робіт (Taking-
Over Certificate). У акті приймання робіт зазна-
чається дата завершення робіт у відповідності 
до контракту, після якої у замовника виникає 
право на експлуатацію об’єкту будівництва або 
його частини, а у підрядника – на отримання 
50 % від загальної суми утримання, яка перебу-
ває на рахунку замовника, отримана з кожного 
проміжного платіжного сертифікату протягом 
періоду будівництва.  

З дати, зазначеної у акті приймання робіт, 
починається період повідомлення про дефекти 
(Defects Notification Period). Вказаний період 
встановлений для повідомлення про недоліки, 
виявлені в роботах або в етапі робіт (залежно 
від обставин), зазначений в особливих умовах 
(з урахуванням будь-якого продовження цього 
строку). Рекомендований період повідомлення 
про дефекти складає 18 та 24 місяці. 

Протягом періоду повідомлення про дефекти 
підрядник за власний рахунок і на його ризик 
зобов’язаний, окрім іншого, виконати всі роботи, 
необхідні для виправлення недоліків або усу-
нення пошкоджень, які може вимагати замовник 
(або особа від його імені), в межах періоду пові-
домлення про дефекти і які сталися з вини під-
рядника. Зокрема, всі роботи чи недоліки, якщо 
необхідність в їх проведенні виникла у зв’язку з: 
а) будь-яким проєктом, за який несе відповіда-
льність підрядник; б) невідповідністю обладнан-
ня, матеріалів або якості робіт умовам контрак-
ту або в) невиконанням підрядником будь-якого 
зі своїх інших зобов’язань.  
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Як раз друга половина суми утримання є од-
ним із способів забезпечення зобов’язань під-
рядника в частині усунення недоліків та спону-
кають підрядника до якісного виконання робіт. 
Адже у разі неякісного виконання робіт замов-
ник може усунути недоліки самостійно за кошти 
суми утримання або навіть продовжити термін 
повідомлення про дефекти.  

Після сплину терміну повідомлення про не-
доліки, їх усунення, які сталися з вини підрядни-
ка, корегування ціни контракту (за наявності під-
став у зв’язку з можливими витратами під час 
усунення дефектів та пошкоджень), інженером 
видається повідомлення про виконання зо-
бов’язань (Perfomance Certificate).  

Підрядник не вважається таким, що виконав 
свої зобов’язання за контрактом, поки остан-
ньому не видано інженером повідомлення про 
виконання зобов’язань із зазначенням дати, на 
яку підрядник завершив виконання своїх зо-
бов’язань. Повідомлення про виконання зо-
бов’язань, і тільки воно, являє собою остаточне 
приймання робіт та підтвердження остаточного 
виконання підрядником своїх зобов’язань. По 
суті повідомлення про виконання контракту 
прирівнюється згідно законодавства України до 
акта готовності об’єкта до експлуатації або сер-
тифіката готовності об’єкта до експлуатації 
(ст.39 Закону України "Про регулювання місто-
будівної діяльності").  

Впродовж 56 днів після отримання повідом-
лення про виконання контракту підрядник зо-
бов’язаний представити інженеру проєкт оста-
точного платіжного сертифікату (Final Payment 
Certificate) та повідомлення про остаточне вико-
нання зобов’язань по контракту (Final State-
ment). Вказані документи засвідчують, що всі не-
доліки (явні, неявні, скриті тощо) усунуті, прове-
денні коригування ціни контракту та всі претензії 
врегульовано. На цьому етапі договірні відноси-
ни та відповідальність за договором завершу-
ються та починає діяти правова відповідальність. 
Тому у разі виявлення після припинення дії конт-
ракту інших недоліків, виникає право звернення 
до суду для відшкодування шкоди. 

Таким чином, якість виконаних робіт регулю-
ється положеннями контракту та полягає у на-
ступному: 

1) актом приймання підтверджується закін-
чення робіт за об’ємом виконаних робіт, що пе-
редбачений у проєктній документації, а повідо-
млення про виконання зобов’язань – приймання 
результатів робіт за якістю (відсутність недоліків 
результатів робіт, досягнення експлуатаційних 

показників об’єкту тощо); 
2) остаточне прийняття за якістю можливе 

після сплину 12 або 24 місяців після початку 
експлуатації замовником результатів робіт або 
об’єкта будівництва в цілому; 

3) підрядник зобов’язаний усунути за влас-
ний рахунок всі виявлені недоліки, навіть ті, які 
виявлені під час експлуатації замовником, у ра-
зі, якщо інженером підтверджено, що ці недолі-
ки сталися з вини підрядника. Підрядник несе 
відповідальність не тільки за недоліки, які не 
могли бути виявлені за звичайного способу 
прийняття робіт та які були навмисно скриті під-
рядником, але за всі недоліки, які сталися з ви-
ни підрядника, виявлені навіть протягом певно-
го часу його експлуатації, адже в період 
експлуатації готового об’єкту нерідко виявля-
ються недоліки, які складно було передбачити 
на стадії створення будівельної документації; 

4) інженер виконує свої зобов’язання протя-
гом всього періоду повідомлення про дефекти 
та протягом 28 днів після видачі повідомлення 
про виконання зобов’язань.  

На відміну від положень контрактів FIDIC за 
договором підряду на капітальне будівництво та 
законодавства України під час приймання-
виконання робіт підписується один документ, а 
дата підписання форми КБ-2в підрядником та 
замовником є одночасно і датою закінчення ро-
біт (будівництва об'єкта) і датою прийняттям їх 
(його) замовником (у тому числі за якістю).  

Підрядник усуває недоліки, які сталися з його 
вини та які були виявлені під час здавання-
прийняття виконаних робіт (підписання форми 
КБ-2в) та під час приймання комісією, яку приз-
начає замовник (ст.882 ЦК України).  

Відповідно до ст.879 ЦК України та ст.321 ГК 
України, за загальним підходом оплата за вико-
нанні роботи підряднику проводиться замовни-
ком після остаточної здачі об'єкта будівництва, 
якщо договором не передбачено попередньої 
оплати виконаної роботи або окремих її етапів, 
за умови, що робота виконана належним чином 
і в погоджений строк.  

За законодавством України у підрядника піс-
ля підписання комісією акту готовності об’єкта 
до експлуатації виникає обов’язок усунути за 
власний рахунок усі недоліки, які сталися з його 
вини та виявлені під час складання актів прий-
мання-виконання робіт під час будівництва та 
прийняття комісією готового об’єкту до експлуа-
тації, та право вимагати остаточного розрахун-
ку. А у замовника за умови, що роботи виконані 
належним чином, виникає право на введення 
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об’єкту в експлуатацію та зобов’язання сплати-
ти підряднику зумовлену ціну договору (ч.5 
ст.321 ГК України). Також підписанням акту го-
товності об’єкту до експлуатації припиняється 
надання послуг інженера технічного нагляду чи 
інженера-консультанта.  

Після цього підрядник несе відповідальність 
лише за ті недоліки (дефекти), виявлені в закін-
ченому будівництвом об'єкті, і в межах гарантій-
ного строку експлуатації об’єкту, які не могли 
бути виявлені або відомі замовнику під час зда-
вання-прийняття виконаних робіт у ході будів-
ництва та прийняття об’єкту в експлуатацію. Га-
рантійний строк становить за законом 10 років, у 
разі якщо інший гарантійний строк не встанов-
лений договором або законом (ст.884 ЦК Украї-
ни). Окрім того, вимоги замовника, що виплива-
ють з неналежної якості робіт за договором 
підряду на капітальне будівництво, визначаєть-
ся з дня прийняття роботи замовником, можуть 
бути пред’явлені лише в порядку відповідного 
судочинства і обмежуються строками позовної 
давності (ч.3 ст.322 ГК України).  

Таким чином договір підряду на капітальне 
будівництво не містить чітких правил та інструк-
цій щодо якісного виконання робіт та забезпе-
чення зобов’язань підрядника в частині усунен-
ня виявлених недоліків.  

І це пояснюється тим, що за законодавство 
України діє система контрою якості будівництва. 
Контроль якості будівництва покладений на за-
мовника, а тому і відповідальність за неякісне 
будівництво несе останній. З метою контролю 
якості будівництва замовник здійснює технічний 
нагляд або власними силами або має право 
делегувати цю функцію сторонній спеціалізова-
ній організації або спеціалісту. Вказане не свід-
чить про підвищення якості будівництва, а лише 
має на меті делегування замовником функцій 
контролю за якістю будівництва. 

Система управління якістю як найкраща 
практика досягнення належної якості  
будівництва 

У контрактах FIDIC реалізована зовсім інша 
політика, яка заслуговує на увагу через те, що 
кожна сторона в процесі будівництва повинна 
виконувати свої зобов'язання щодо досягнення 
якості у будівництві, та націлена на запрова-
дження системи управління якістю (міжнарод-
ний стандарт ISO 9001:2015 щодо системи уп-
равління якістю [25] у будівництві для 
координації та керування діяльністю організації 
в забезпеченні послідовного дотримання необ-

хідних стандартів якості). 
Так, замовник ще на стадії закупівлі приділяє 

особливу увагу технічним специфікаціям, особ-
ливо специфікації з якості, яка містить детальні 
вимоги, що визначають якість продукту, послуги 
чи процесу. Вимоги до якості у формі специфі-
кації включаються до тендерних документів і 
містять адміністративні та процедурні вимоги 
щодо забезпечення та контролю якості, випро-
бувань та перевірок необхідних для демонстра-
ції відповідності визначеним або зазначеним 
вимогам. Для підготовки специфікацій з якості 
замовник може залучати інженера.  

Основними обов’язками підрядника в частині 
досягнення якості у будівництві за положеннями 
FIDIC є розроблення та впровадження системи 
управління якістю та системи перевірки відпо-
відності відповідно до встановлених замовни-
ком критеріїв контролю якості та/або критеріям 
прийняття результатів будівельних робіт, за-
безпечення процедури для усунення недоліків, 
коли є невідповідність критеріям контролю якос-
ті та/або критеріям прийняття результатів буді-
вельних робіт тощо.  

Обов’язками інженера за контрактами FIDIC 
у цій частині є участь у процедурі забезпечення 
якості та здійснення моніторингу щоденних за-
ходів з контролю якості виконання робіт підряд-
ником, перевірка відповідності кресленням та 
специфікаціям контракту. Інженер також керує, 
координує та адмініструє всі заходи щодо за-
безпечення та контролю якості. Останній упов-
новажений проводити аудит будь-яких аспектів 
системи забезпечення якості підрядника. Аудит 
системи управління якістю підрядника (перед-
бачає наявність плану аудиту), зразків і перевір-
ка робіт є однією з функцій інженера – функції з 
технічного нагляду. 

Таким чином за контрактами FIDIC головну 
відповідальність за якість будівництва та за-
безпечення ефективного функціонування своїх 
систем контролю несе підрядник, а інженер 
протягом усього процесу будівництва приймає 
участь у процедурі забезпечення якості через 
проведення моніторингу, аудиту та верифікації. 

Разом із тим, незважаючи на те, що деякі 
міжнародні стандарти за системами управління 
якістю, які були розроблені на підставі ISO 9001, 
адаптовані в Україні, саме ISO 9001:2015 щодо 
системи управління якістю, який відповідає ви-
щевказаним принципам та підходам політики 
FIDIC, дотепер не імплементовано у національ-
ні будівельні норми та стандарти України.  
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Оптимізація закупівлі інжинірингових послуг 
в контексті забезпечення якості будівництва 

Для підвищення якості будівництва є впро-
вадження відбору на основі якості для закупівлі 
інжинірингових послуг, у тому числі інженерних. 

У зв’язку з тим, що неможливо заздалегідь 
визначити якісні аспекти (тобто специфікацію) 
інтелектуальних послуг, якими є інжинірингові 
послуги, використання ціни як єдиного критерію 
не повинно використовуватися для цих послуг. 
Тому відбір інженера, який надає за контракта-
ми FIDIC професійні інжинірингові послуги, здій-
снюється на основі критеріїв якості, виходячи з 
кваліфікації, досвіду, професіоналізму та доб-
рочесності, а не виключно ціни. Якщо найбільш 
економічно вигідна пропозиція (тобто якість) є 
важливою, то ціна у співвідношенні ціна/якість 
не повинна бути більше ніж 50 %. Якщо ціна 
вища за 50 %, то найбільш економічно вигідна 
пропозиція не спрацює в якості найкращої 
за результатами оцінки тендерних пропозицій. В 
ідеалі питома вага цінового критерію не має бу-
ти вищою між 20–30 % від якості [26].  

Крім того, відповідно до положень Директиви 
Європейського Союзу № 2014/24/ЄС від 
26.02.2014 року про державні/публічні закупівлі 
(стосується координації порядку присудження 
державних контрактів щодо виконання робіт, 
постачання товарів та надання послуг) не підля-
гають закупівлі через аукціон роботи та послуги, 
які містять ознаки інтелектуальної діяльності 
(пункт 35). Аукціони найкраще підходять для 
товарів, робіт та послуг, коли пропозиції учасни-
ків містять однакові якісні і технічні характерис-
тики, поміж яких товари, первинна будівельна 
продукція, прості послуги тощо [27]. 

Разом із тим, однією з головних перепон для 
досягнення якості у будівництві є положення 
Закону України "Про публічні закупівлі", відпо-
відно до яких послуги інженера-консультанта 
(інженера технічного нагляду) закуповуються 
через відкритий аукціон, де ціновий критерій 
відбору суб’єктів становить 70 %, що фактично 
змушує замовників зазначати єдиний критерій 
відбору – 100 % ціна. 
Висновки 

З огляду на викладене можна зазначити, що, 
незважаючи на певні законодавчі ініціативи, не 
повністю враховані ключові підходи найкращої 
світової практики в сфері регулювання відносин 
між учасниками інвестиційно-будівельної діяль-
ності, зокрема FIDIC. А формальне та фрагмен-
тарне впровадження міжнародних та європей-
ських практик може мати низку негативних 

наслідків у майбутньому. Перспективним вва-
жаємо наступне. 

З метою реалізації Указу Президента України 
"Про деякі заходи щодо створення умов для роз-
витку та підвищення якості автомобільних доріг" 
від 19.07.2019 року № 529/2019 необхідно:  

1. Розширити можливості використання між-
народно визнаних типових форм договорів (зок-
рема, контрактів FIDIC) для реалізації проєктів, 
що фінансуються за публічні кошти, шляхом 
внесення відповідних змін до Загальних умов 
укладення та виконання договорів підряду в ка-
пітальному будівництві, затверджених постано-
вою Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 
року № 668.  

2. Привести у Законі України "Про публічні 
закупівлі" процедури закупівлі робіт та послуг, 
які містять ознаки інтелектуальної діяльності, у 
тому числі послуг інженерного нагляду, у відпо-
відність до положень Директиви Європейського 
Союзу від 26.02.2014 року № 2014/24/ЄС про 
державні/публічні закупівлі.  

3. Внести необхідні зміни до нормативно-
правових актів України щодо порядку призначен-
ня, заміни, забезпечення самостійного професій-
ного статусу інженера-консультанта в межах бу-
дівництва з використанням контрактів FIDIC. 

4. Впровадити міжнародний стандарт 
ISO 9001:2015, який встановлює критерії систе-
ми управління якістю та є готовим рішенням, що 
містить план управління якістю та план із забез-
печення якістю з боку всіх учасників будівництва 
(замовника, підрядника та інженера-
консультанта) на всіх етапах життєвого циклу 
об’єкту будівництва. 

Саме вказані першочергові законодавчі ініці-
ативи сприятимуть застосуванню проформ 
FIDIC у будівництві, створенню дієвої системи 
управління якістю, впровадженню професійного 
інженерного нагляду і як результат підвищенню 
якості будівництва та покращенню інвестиційної 
привабливості країни.  
Конфлікт інтересів 

Авторка заявляє про відсутність конфлікту 
інтересів або порушення права інтелектуальної 
власності будь-яких третіх осіб.  
Вираз вдячності 

Висловлюю вдячність Президенту Асоціації 
Інженерів-Консультантів України – Повний член 
FIDIC Щигуровій Яні Петрівні та фахівцям юри-
дичної консалтингової компанії "ІНСТАНТО" 
(члену та юридичному партнеру АІКУ) за надану 
інформацію щодо практики та особливостей 
застосування контрактів FIDIC в Україні. 
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