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ПРАВОВА ПРИРОДА ДОГОВОРІВ 
У БУДІВНИЦТВІ

За допомогою договору як регуля-
тора господарських відносин 
здійснюється оптимізація під-

приємницьких зв’язків. Навіть в умо-
вах планово-адміністративної еконо-
міки визначальним було твердження, 
що договір є документом, який визна-
чає права та обов’язки сторін у госпо-
дарських відносинах. Сторони в дого-
ворі визначали його зміст шляхом 
погодження взаємних прав та обов’яз-
ків. При цьому, не виходячи за межі 
основних показників планового завдан-
ня, сторони могли конкретизувати 
порядок його виконання та визначити 
умови, які становили зміст правовід-
ношення, що виникали внаслідок 
укладення договору. Перелічені функ-
ції виконував цивільно-правовий за 
своєю природою договір, особливість 
якого полягала в тому, що він опосе-
редковував господарські відносини. 
У сучасних умовах роль і значення 
договору кардинально змінилися, але 
договір залишається визначальним 
правовим засобом регулювання при-
ватних відносин.

На нашу думку, господарська функ-
ція договору найбільше проявилася в 
умовах планово-адміністративної сис-
теми організації виробництва. Свого 
часу договір, який опосередковував 

господарські відносини, укладався на 
основі планового акта. Зокрема, в 
будівництві всі договори були тільки 
плановими. Водночас договір викону-
вав самостійні функції, зокрема, 
за гальновизнану функцію конкрети-
зації планового завдання. Хоча зміст 
договору формувався на його основі, 
однак окремі положення конкретизу-
валися в умовах договору, оскільки 
плановий акт не міг передбачити всіх 
специфічних особливостей взаємовід-
носин сторін. Власне в договорі пого-
джувалися умови реалізації сторонами 
планового завдання. Тому договір вод-
ночас був засобом усунення помилок, 
допущених при плануванні. Таким 
чином здійснювалася координація гос-
подарської діяльності.

Але якщо в умовах адміністратив-
но-командної побудови економічних 
зв’язків більший акцент робився на 
управ лінські аспекти договорів у 
будів ництві, то в умовах ринкових від-
носин домінує свобода договору. 
На нашу думку, суб’єктний склад дого-
вірних відносин у господарській сфері 
не впливає на природу договірних 
зв’яз ків. Договори підрядного типу, які 
опосередковують відносини в інвести-
ційній діяльності, в будівництві мають 
цивілістичну природу незалежно від 
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того, який будівельний об’єкт є пред-
метом договору, адже сторони мають 
рівноправне становище і вступають у 
договірні відносини на засадах свобо-
ди договору. Отже, однією з визна-
чаль них функцій договору в сфері 
будівництва є регуляторна.

Хоча в літературі немає єдності 
думок щодо функцій договору, однак 
усі науковці погоджуються, що до 
загальних функцій належать коорди-
наційна та саморегулятивна. Ці функ-
ції властиві для договору будівельного 
підряду. За допомогою договору буді-
вельного підряду сторони забезпечу-
ють необхідні координаційні зв’язки.

Водночас підрядні договори в будів-
ництві виконують низку спеціальних 
функцій. Насамперед, визначають 
конкретний правовий режим госпо-
дарських зв’язків шляхом встановлен-
ня структури договірних відносин — 
підрядні та субпідрядні. Крім цього, 
договір будівельного підряду виконує 
функцію регламентації взаємодії сто-
рін, адже специфіка договірних відно-
син у будівництві зумовлена потребою 
тісної взаємодії та координації взає-
мовідносин між замовником і підряд-
ником.

Аналізуючи функціональне при-
значення договору будівельного під-
ряду, слід підкреслити зв’язок мети 
договору та його функцій. Мета дого-
вору — здійснення передбачених дого-
вором будівельно-монтажних робіт, 
зумовлює потребу чіткої координації 
взаємодії сторін.

Перелічені функції договору буді-
вельного підряду реалізуються в умо-
вах свободи договору. Останнє, на 
думку М. Брагінського, виявляється, 
по-перше, у визначенні громадян і 
юридичних осіб вільними в укладенні 
договорів, тобто сторони на свій розсуд 
можуть вирішувати питання про участь 
у договірних відносинах; по-дру ге, у 
наданні сторонам можливості уклада-
ти будь-який договір як передбачений, 

так і не передбачений законом та інши-
ми нормативними актами, тобто сто-
рони можуть створювати будь-які 
моделі договорів, що не суперечать 
законодавству; по-третє, сторони 
можуть визначати самостійно умови 
укладеного між ними договору, які б 
не суперечили чинному законодавству 
[1, 150].

В умовах ринкової економіки акту-
альною є свобода вибору контрагента 
договірних відносин. Сторони вільні 
не лише у виборі партнера договірних 
відносин, а й у праві припиняти за вза-
ємною згодою договірні відносини. 
На це звертає увагу А. Луць, яка до 
свободи договору відносить право сто-
рін за своєю угодою змінювати, розри-
вати або продовжувати дію укладеного 
ними договору, можливість встанов-
лювати способи забезпечення договір-
них зобов’язань та форми відповідаль-
ності за їх порушення [2, 215].

Ю. Єршов розглядає свободу дого-
вору як суб’єктивне право, що є мірою 
дозволеної поведінки суб’єкта стосов-
но формування і виявлення своєї волі 
шляхом або укладення договору, або 
здійснення односторонньої угоди на 
прийнятних для нього умовах, або від-
мови від укладення договору, яка 
забезпечується обов’язком усіх інших 
суб’єктів не перешкоджати виражен-
ню такої волі [3, 72]. 

Перехід від планової до ринкової 
економіки характеризується роз-
ширенням меж договірної свободи. 
Вод но час мають місце чинники, які 
обме жують свободу договору. Так, 
О. Бе ляневич до обмежувальних чин-
ників договірної свободи договору 
зараховує суспільний порядок, держав-
ні інтереси, публічні інтереси [4, 36].

Це узгоджується зі свободою дого-
вору, встановленою ст. 627 Цивільного 
кодексу України (далі — ЦК України), 
відповідно до якої сторони є вільними 
в укладенні договору, виборі контр-
агента та визначенні умов договору з 
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урахуванням вимог ЦК України, інших 
актів цивільного законодавства, зви-
чаїв ділового обороту, вимог розумнос-
ті та справедливості.

Регламентація договірних відносин 
у будівництві повинна здійснюватися 
з урахуванням уніфікованої норматив-
ної бази, яка є джерелом регулювання 
певних відносин. Договірне правовід-
ношення за своєю суттю є вільним 
волевиявленням контрагентів, що 
базується на загальновизнаних прин-
ципах приватного права. Договори у 
сфері будівництва в умовах ринкової 
економіки не відрізняються за своєю 
природою від інших договорів, що опо-
середковують цивільний, зокрема гос-
подарський, оборот.

В умовах адміністративно-планово-
го господарювання укладенню догово-
ру передували визначені законодав-
ством певні передумови, що дало осно-
ву для тривалої дискусії щодо підстав 
укладення договору на виконання 
будівельних робіт. Зокрема, обґрунто-
вувалася позиція, що договір може 
укладатися лише за наявності плано-
вих передумов. Для цього об’єкт будів-
ництва повинен бути включений у 
план капітального будівництва. При 
цьому необхідні проектно-кошторисна 
документація, визначені джерела 
фінансування, затверджені титульні 
списки будівництва. Зазначені чинни-
ки мали значення в умовах практично 
стовідсоткового планування будівниц-
тва. Лише незначна частина здійсню-
валася господарським способом, але в 
таких випадках договір підрядного 
типу не укладався. Фінансування здій-
снювалося, як правило, за рахунок 
державних капіталовкладень. Цим 
пояснювалося існування планових 
передумов, необхідних для укладення 
договору.

Договір будівельного підряду укла-
дається з конкретною метою — спору-
дження нового об’єкта реконструкції 
або капітального ремонту існуючого. 

Тому договір будівельного підряду є 
результатом досягнення згоди сторін, 
які хочуть реалізувати свої інтереси. 
Договором будівельного підряду дося-
гається баланс інтересів сторін — 
замовника і підрядника. Перший хоче 
отримати передбачений договором 
результат, а другий — матеріальну 
винагороду за належне виконання 
умов договору. Реалізація інтересів 
сторін здійснюється шляхом укладен-
ня договору на основі вільного волеви-
явлення.

Водночас у випадках, встановлених 
законодавством, сторони зобов’язані 
укласти договір за наявності певних 
передумов. Зокрема, відповідно до 
постанови Кабінету Міністрів Украї-
ни від 8 вересня 1997 р. «Про порядок 
затвердження титулів будов (об’єк-
тів), будівництво яких здійснюється 
із залученням бюджетних коштів або 
коштів підприємств державної влас-
ності» [5] фінансування капітальних 
вкладень із залученням зазначених 
джерел здійснюється лише за наяв-
ності погоджених і затверджених у 
встановленому порядку титулів 
будов.

Титули будівельних об’єктів визна-
чають основні техніко-економічні 
показники будови (реконструкції), її 
місцезнаходження, сферу управління, 
галузь, до якої належать, характер 
будівництва (нове будівництво, рекон-
струкція тощо), обсяг капіталовкла-
день та завдання щодо введення в дію 
потужностей та основних фондів на 
весь період будівництва з розподілом 
за роками і врахуванням нормативних 
строків тривалості будівництва.

На основі погодженого і затвердже-
ного титулу будови замовник складає 
внутрішньо-будівельний титул будо-
ви, в якому визначаються об’єкти і 
споруди будівництва, їх кошторисна 
вартість, обсяг капітальних вкладень 
на поточний рік, зокрема, витрати 
замовника. 
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Але укладення договору в капіталь-
ному будівництві на підставі держав-
ного замовлення та фінансування не 
применшує ролі договору в регулю-
ванні взаємовідносин сторін. Договори 
в капітальному будівництві мають 
тривалий характер. Тому важливе зна-
чення має визначення істотних умов 
договору, які встановлюють права й 
обов’язки учасників договірних відно-
син інвестиційної діяльності в будів-
ництві. Обґрунтованою є позиція 
Н. Кузнєцової, згідно з якою звуження 
впливу імперативних норм, що регу-
люють договірні відносини в умовах 
ринкової економіки, повинно супрово-
джуватися розширенням можливос-
тей учасників договірних відносин 
визначати оптимальні умови їх взає-
модії [6, 70].

Згідно із Загальними умовами 
укладення та виконання договорів 
підряду в капітальному будівни цтві, 
за твер дженими постановою Кабінету 
Міністрів України від 1 серпня 
2005 р. [7], їх положення є обов’яз-
ковими для врахування під час укла-
дення та виконання договорів підряду 
в капітальному будівництві незалеж-
но від джерел фінансування робіт, а 
також форми власності замовника та 
підрядника (субпідрядників).

В умовах переходу до ринкової еко-
номіки стали непотрібними так звані 
планові передумови укладення дого-
вору на виконання будівельних робіт, 
хоча це не виключає наявності певних 
умов для укладення договору в буді-
вельній сфері. Зокрема, для виконання 
договору та визначення його змісту 
важливе значення має затверджена 
проектно-кошторисна документація. 
Остання визначає технічно-фінансові 
параметри об’єкта будівництва (рекон-
струкції, капітального ремон ту) і є під-
ставою для характеристики предмета 
договору. Проектно-кошторисна доку-
ментація дозволяє визначити склад-
ність майбутніх будівельних робіт і, 

відповідно, встановити строки їх вико-
нання. Тому підставою для визначення 
змісту договору є проектно-кошторис-
на документація, адже неможливо 
досягти згоди щодо предмета догово-
ру, не маючи відомостей про техніко-
економічні параметри об’єкта будівни-
цтва (реконструкції). Тому важливою 
передумовою укладення договору і 
погодження його змісту є наявність 
затвердженої проектно-кошторисної 
документації.

У проектно-кошторисній докумен-
тації визначаються фінансові пока-
зники, які є підставою погодження 
вар тості будівельно-монтажних робіт 
у договорі. Фінансування будівельно-
монтажних робіт здійснюється замов-
ником, а при будівництві (реконструк-
ції) на підставі державного замовлен-
ня — з державного бюджету.

Визначення договору будівельного 
підряду міститься у ст. 875 ЦК України. 
За договором будівельного підряду 
підрядник зобов’язується збудувати і 
здати у встановлений строк об’єкт або 
виконати інші будівельні роботи від-
повідно до проектно-кошторисної 
доку ментації, а замовник зобов’я-
зується надати підрядникові будівель-
ний майданчик (фронт робіт), переда-
ти затверджену проектно-кошторисну 
документацію, якщо цей обов’язок не 
покладається на підрядника, прийня-
ти об’єкт або закінчені будівельні 
роботи та оплатити їх.

Аналогічна за змістом дефініція 
договору підряду на капітальне будів-
ництво передбачена Господарським 
кодексом України (далі — ГК Украї-
ни). Згідно зі ст. 318 ГК України за 
договором підряду на капітальне 
будівництво одна сторона (підрядник) 
зобо в’язується своїми силами і засо-
бами на замовлення другої сторони 
(замовника) побудувати і здати замов-
никові у встановлений строк визначе-
ний договором об’єкт відповідно до 
проектно-кошторисної документації 
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або виконати визначені договором 
будівельні та інші роботи, а замовник 
зобов’язується передати підряднику 
затверджену проект но-кошторисну 
документацію, надати йому будівель-
ний майданчик, прийняти закінчені 
будівництвом об’єкти і оплатити їх.

Таким чином, суть договору, який 
опосередковує відносини капітального 
будівництва, кардинально не відрізня-
ється в цивільному та господарському 
законодавстві України. Водночас у 
науковій літературі триває дискусія 
щодо правової природи таких догово-
рів. Так, категорія «господарський 
договір» передбачена в ГК України, де 
серед інших названо договір підряду 
на капітальне будівництво. Але таким 
терміном визначалося поняття комен-
тованого договору в Цивільному 
кодексі УРСР 1963 р. Це дало підстави 
для полеміки щодо правових особли-
востей таких договорів.

Зокрема, В. Луць вважає, що дого-
вір є цивільно-правовою категорією, 
яка використовується в інших галузях 
права, набуваючи там певних специ-
фічних рис [8, 103]. Натомість О. Він-
ник виокремлює кваліфікаційні озна-
ки господарських договорів, до яких, 
на її думку, належать: 

1) особливий суб’єктний склад 
(суб’єкти господарювання);

2) спрямованість договору на певні 
види діяльності;

3) тісний зв’язок із плановим про-
цесом, поєднання в господарському 
договорі майнових та організаційних 
елементів;

4) обмеження договірної свободи з 
метою захисту інтересів споживачів і 
загальногосподарських інтересів; 

5) можливість відступу від принци-
пу рівності сторін (державні контрак-
ти) [9, 217–218].

О. Беляневич відносить господар-
ський договір до збірного поняття, 
який є правовою формою господар-
ських зв’язків, специфічним правовим 

засобом, у якому поєднуються публіч-
ні інтереси суспільства загалом та при-
ватні інтереси окремих суб’єктів гос-
подарювання. Серед специфічних 
ознак господарського договору автор-
ка відзначає особливий склад та обме-
ження договірної свободи [10, 14–15].

 Наукові критерії доповнюються 
функціональною спрямованістю на 
забезпечення підприємницької діяль-
ності [11, 357]. Тому серед господар-
ських договорів деякі автори розрізня-
ють підприємницькі договори. Так, 
Є. Богданов до підприємницьких дого-
ворів зараховує як договори між під-
приємцями, так і договори, укладені 
між фізичними особами [12, 23].

Такої ж позиції дотримується 
А. Попов, який виокремлює два різ-
новиди договору: а) обома сторонами 
якого є суб’єкти підприємницької 
діяль ності; б) однією зі сторін якого є 
суб’єкт підприємницької діяльності, а 
другою — фізичні та юридичні особи, 
які не мають такого статусу [13, 69].

Натомість А. Луць вважає госпо-
дарський договір цивільно-правовою 
категорією, визначаючи, що за своєю 
суттю вони аналогічні цивільно-пра-
вовим [14, 163]. Такої ж позиції дотри-
мується В. Борисова, яка вважає, що 
договір у сфері підприємницької 
діяльності як правовий засіб організа-
ції зв’язків суб’єктів означеної діяль-
ності шляхом вільного вибору контр-
агента і встановлення взаємних прав 
та обов’язків, виконання яких забез-
печується майновими санкціями, 
укладаються для досягнення госпо-
дарських (комерційних) результатів 
[15, 67–68]. 

Водночас В. Щербина розглядає 
господарський договір як самостійну 
господарсько-правову категорію, що 
співвідноситься з категорією «дого-
вір» як загальне й особливе [16, 133]. 

Схожої позиції дотримується 
В. Бєлих, який зазначає, що термін 
«підприємницький договір» вимагає 
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окремої автономної легітимації, 
оскільки правовий режим зазначеного 
договору має досить значну специфіку, 
яка дає змогу протиставляти його 
іншим договорам. При цьому основ-
ним критерієм віднесення договору до 
групи підприємницьких автор вважає 
сферу господарських відносин, 
суб’єктний склад і підприємницьку 
мету [17, 130].

В. Мілаш виокремлює серед госпо-
дарських договорів комерційний дого-
вір як один із різновидів, вважаючи 
останній актом правовстановлення і 
правореалізації, змістом якого є дер-
жавна політика у сфері господарюван-
ня [18, 62].

Таким чином, основні концепції 
зводяться до самостійності господар-
ських (підприємницьких) договорів і 
домінування в них публічно-правово-
го аспекту та цивільно-правової (при-
ватної) природи цих договорів, поєд-
наної з господарською (підприємниць-
кою) метою. У цьому контексті викли-
кає інтерес аналіз правової природи 
договору в сфері опосередкування від-
носин у будівництві.

Передумовою укладення договору 
будівельного підряду є наявність 
проектно-кошторисної документації. 
Су б’єкт ний склад договору будівель-
ного підряду становлять як юридичні, 
так і фізичні особи. Зокрема, замовни-
ком може бути фізична та юридична 
особа. Мета укладення договору може 
полягати як у задоволенні особистих 
побутових потреб (наприклад, рекон-
струкція житлового будинку), так і 
підприємницькому призначенні (спо-
рудження і введення в дію виробничих 
потужностей). Договір будівельного 
підряду може укладатися на підставі 
вільного волевиявлення сторін, але 
також базуватися на державному 
замовленні, обов’язковому для сторін.

Отже, договір, яким опосередкову-
ються відносини у сфері будівництва, 
може бути організаційно-правовою 

формою зв’язків як у господарській, 
так і значно ширшій цивільно-право-
вій сфері. Правовідносини, які вини-
кають у коментованій сфер, регулю-
ються спеціальними приписами, а у 
разі відсутності спеціальної регламен-
тації застосовуються загальні поло-
ження договірного права. Нині існує 
дуалізм у регулюванні відносин у 
сфері будівництва. Базові положення є 
у ЦК і ГК України, в яких договори, 
що є правовою формою опосередку-
вання відносин сторін, містяться під 
різними назвами.

У зв’язку з цим необхідно з’ясувати, 
наскільки ефективне врегулювання з 
приватних позицій коментованої сфери 
відносин. Правове регулювання дого-
вірних відносин у будівництві здій-
снюється на загальновизнаних прин-
ципах цивільного права: дизпозитив-
ності та договірної свободи, які влас-
тиві для поведінки всіх суб’єктів 
цивільного права. Регламентація сус-
пільних відносин, виникнення суб’єк-
тивних цивільних прав і обов’язків у 
будівельній сфері та їх реалізація не 
відрізняється від правового механізму 
регулювання в інших інститутах 
цивільного права.

Глава 20 ГК України має назву 
«Господарські договори», але вона не 
містить визначення господарського 
договору. Водночас ч. 1 ст. 175 ГК 
Украї ни передбачає, що майново-гос-
подарськими визнаються цивільно-
правові зобов’язання, що виникають 
між учасниками господарських відно-
син при здійсненні господарської 
діяль ності, відповідно до яких зобо-
в’язана сторона повинна вчинити 
певну господарську дію на користь 
іншої сторони або утриматися від пев-
ної дії, а управнена сторона має право 
вимагати від зобов’язаної сторони 
виконання її обов’язку.

Коментована дефініція відповідає 
змісту ч. 1 ст. 509 ЦК України, згідно з 
якою зобов’язанням є правовідношен-
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ня, у якому одна сторона (боржник) 
зобов’язана вчинити на користь другої 
сторони (кредитора) певну дію (пере-
дати майно, виконати роботу, надати 
послугу, сплатити гроші тощо) або 
утриматися від певної дії, а кредитор 
має право вимагати від боржника 
виконання його обов’язку. 

Схожими є підстави виникнення 
зобов’язань, встановлені ЦК та ГК 
України. Господарські (зокрема, майно-
во-господарські) зобов’язання можуть 
виникати, крім інших підстав, із госпо-
дарського договору та інших угод, 
передбачених законом, а також угод, 
хоч і не передбачених законом, але 
таких, які йому не суперечать.

Договір будівельного підряду є 
формою реалізації капітальних вкла-
день. Згідно зі ст. 1 Закону України від 
18 вересня 1991 р. «Про інвестиційну 
діяльність» [19, ст. 646] інвестиції у 
відтворення основних фондів і на при-
ріст матеріально-виробничих запасів 
здійснюються у формі реалізації капі-
тальних вкладень. Способи укладення 
договору і, відповідно, структура дого-
вірних зв’язків у будівництві залежать 
від складності об’єкта будівництва. 
Найчастіше договір будівельного під-
ряду опосередковує відносини між 
замовником і одним підрядником, який 
іменується генпідрядником. В особ-
ливих випадках за умови складності 
об’єкта будівництва може бути два і 
більше підрядників (генпідрядників).

Генпідрядник може залучити до 
участі в будівництві для виконання 
спеціальних будівельно-монтажних 
робіт субпідрядників. З останніми 
укладаються договори субпідряду, 
предметом яких є монтажні, налаго-
джувальні та інші види спеціальних 
робіт. За неналежне виконання субпід-
рядних робіт субпідрядники несуть 
відповідальність не перед замовником, 
а перед генпідрядником. За своєю пра-
вовою природою субпідрядні договори 
не відрізняються від генпідрядних.

Ця теза підтверджується принципа-
ми, які є базовими для договірних від-
носин загалом. Незалежно від того, хто 
є стороною договору будівельного під-
ряду — фізична чи юридична особа — 
його укладенню передує вільне воле-
виявлення сторін. При цьому правова 
природа відносин не змінюється 
залежно від характеру будівельного 
об’єкта.

Водночас не можна ігнорувати гос-
подарський характер відносин у сфері 
капітального будівництва, в основі 
якого може бути покладено обов’яз-
кове для сторін державне замовлення. 
У такому випадку сторони зобов’язані 
укласти договір, але для цього необ-
хідні певні передумови. Зобов’язуючи 
учасників господарських відносин 
виконати замовлення на основі дого-
вору в капітальному будівництві, вста-
новлюються державні джерела фінан-
сування капіталовкладень, але навіть у 
такому випадку істотні умови, які 
визначають зміст договору, права й 
обов’язки сторін, регулюються ЦК та 
ГК України. Змінюються лише чин-
ники, що є передумовами укладення 
дого вору будівельного підряду, який 
фінансується за рахунок державного 
бюджету. 

Останнім часом відносини, пов’я-
зані зі спорудженням будівельних 
об’єктів, прирівнюються до інвести-
ційних. Це виражається у норматив-
них положеннях. Так, Державна служ-
ба статистики України наказом від 
31 жовтня 2013 р. № 335 затвердила 
Методологічні положення з організа-
ції державного статистичного спосте-
реження щодо капітальних інвестицій 
[20, 6] (далі — Методологічні поло-
ження). Метою проведення державно-
го статистичного спостереження є 
отримання інформації щодо фактично 
освоєних обсягів капітальних інвести-
цій підприємств і організацій у мате-
ріальні та нематеріальні активи (їх 
придбання, виготовлення, реконструк-
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ція, модернізація, капітальний ремонт 
тощо) за рахунок усіх джерел фінансу-
вання. 

При цьому методологічні приписи 
зі статистики капітальних інвестицій 
ґрунтуються, серед іншого, на поло-
женнях ГК, ЦК України, Бюджетного 
кодексу України [21], Податкового 
кодексу України [22], законів України 
«Про інвестиційну діяльність», «Про 
іпотечне кредитування, операції з кон-
солідованим іпотечним боргом та іпо-
течні сертифікати» [23], «Про фінан-
сово-кредитні механізми і управління 
майном при будівництві житла та опе-
раціях з нерухомістю» [24].

Для цілей, визначених Методоло-
гічними положеннями, використову-
ються терміни у таких тлумаченнях. 
Капітальний ремонт — витрати, пов’я-
зані з поліпшенням об’єкта, що при-
зводить до збільшення майбутніх еко-
номічних вигід, первинно очікуваних 
від використання об’єкта, на суму яких 
збільшується первісна вартість основ-
них засобів (будівель, споруд) та ін. 
Під інвестиціями у житлові та нежит-
лові будівлі в Методологічних поло-
женнях розуміють інвестиції у будів-
ництво житлових, нежитлових буді-
вель, розширення, реконструкцію та 
капітальний ремонт діючих житлових 
і нежитлових будівель з урахуванням 
витрат на придбання та монтаж устат-
кування, що забезпечує їх функ ціо-
нування, а також інвестиції у придбан-
ня нових житлових і нежитлових 
бу дівель, які не були у користуванні, 
їх окремих частин і незавершених 
бу дів ництвом житла та нежитлових 
будівель.

Крім цього, коментовані Методоло-
гічні положення виокремлюють інвес-
тиції у споруди, а саме інвестиції у 
будівництво споруд, розширення, 
реконструкцію та капітальний ремонт 
діючих споруд з урахуванням витрат 
на придбання та монтаж устаткування, 
що забезпечує їх функціонування, а 

також інвестиції у придбання нових 
споруд, які не були у користуванні, їх 
окремих частин та незавершених 
будівництвом споруд. Таким чином, у 
Методологічних положеннях до інвес-
тицій прирівнюються кошти, за раху-
нок яких здійснюється фінансування 
будівництва на основі договорів під-
ряду, та кошти, еквівалентні вартості 
будівельного об’єкта в цивільно-пра-
вових договорах, які опосередковують 
перехід права власності на них.

Можна дійти таких висновків щодо 
цивілістичної природи підрядних 
договорів у капітальному будівництві. 
Укладення та їх виконання здійсню-
ється на загальновизнаних принципах 
договірного права. Зазначені договори 
опосередковують відносини замовни-
ків і підрядників, що базуються на 
приватних засадах. Водночас у межах 
цих договорів здійснюються капітало-
вкладення у вигляді інвестицій, 
результатом яких є створення, рекон-
струкція (капітальний ремонт) основ-
них фондів і виробничих потужностей 
соціально-побутового та господар-
ського призначення.

Цивілістичні (приватні) начала від-
сутні в підрядних договорах, що укла-
даються на основі державного замов-
лення, виконання якого є обов’язковим 
для суб’єктів господарювання у випад-
ках, передбачених законом, або коли 
існує пряма вказівка закону щодо 
обов’язковості укладення договору 
для певних категорій суб’єктів госпо-
дарської діяльності чи органів держав-
ної влади та місцевого самоврядуван-
ня. У такому випадку мають місце 
публічно-господарські відносини. За 
відсутності таких підстав господарські 
договори згідно з п. 7 ст. 179 ГК 
України укладаються за правилами, 
встановленими ЦК України з ураху-
ванням особливостей, передбачених 
ГК України та іншими нормативно-
правовими актами щодо окремих видів 
договорів.
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Це повною мірою стосується під-
рядних договорів у капітальному 
будівництві. Загальні умови укладен-
ня та виконання договорів підряду в 
капітальному будівництві відповідно 
до ЦК України визначають порядок 
укладення і виконання договорів під-
ряду на проведення робіт з нового 
будівництва, реконструкції будівель і 
споруд та технічного переоснащення 
діючих підприємств, а також комплек-
сів і видів робіт, пов’язаних із капі-
тальним будівництвом. Це підтвер-
джує цивілістичний характер підряд-
них договорів у будівництві, укладен-
ня і виконання яких базується на 

приватних засадах. Винятком є відно-
сини із закупівлі будівельно-монтаж-
них робіт за рахунок державних кош-
тів, яка здійснюється в порядку та на 
умовах, визначених законодавством. 
Договір підряду, що укладається на 
підставі державного замовлення, пови-
нен відповідати умовам цього замов-
лення. З’ясування правової природи 
договірних відносин у капітальному 
будівництві має важливе практичне 
значення. Адже залежно від їх характе-
ру будуть застосовуватися відповідні 
нормативно-правові джерела, що 
забезпечуватиме упорядкування від-
носин у будівництві.
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Коссак В. М. Правова природа договорів у будівництві
Анотація. У статті розглянуто основні наукові позиції щодо визначення правової при-

роди договорів, які опосередковують відносини в капітальному будівництві. На основі 
різних концепцій розуміння суті договорів підприємницького характеру з’ясовано питан-
ня свободи договору, його функції. Визначено критерії та ознаки договірних форм у 
будівництві. Встановлено особливості укладення договорів підрядного типу в будівниц-
тві. Аналіз теоретичних джерел послугував основою для обґрунтування висновку про 
цивілістичну природу підрядних договорів у будівництві: укладення та їх виконання 
здійснюється на основі приватних принципів договірного права.

Ключові слова: договір будівельного підряду, функції договору, передумови укла-
дення договору будівельного підряду, правова природа договору будівельного підряду.

Коссак В. М. Правовая природа договоров в строительстве
Аннотация. В статье рассмотрены основные научные позиции относительно опре-

деления правовой природы договоров, опосредствующих отношения в капитальном 
строительстве. Исходя из различных концепций понимания сути договоров предприни-
мательского характера, выяснены вопросы свободы договора, его функции. Определены 
критерии и признаки договорных форм в строительстве. Установлены особенности 
заключения договоров подрядного типа в строительстве. Анализ теоретических источни-
ков послужил основой для обоснования вывода о гражданско-правовой природе 
подрядных договоров в строительстве: заключение и их исполнение осуществляется на 
основе частных принципов договорного права.

Ключевые слова: договор строительного подряда, функции договора, предпосылки 
заключения договора строительного подряда, правовая природа договора строительно-
го подряда.

Kossak V. Legal Nature of Construction Contracts 
Аnnotation. The article reviews main scientific approaches to the determining legal nature 

of the agreements that mediate relations in capital building. Given different concepts of 
understanding the nature of business contracts, the issue of freedom of contract, as well as its 
functions are studied. Criteria and characteristics of contractual forms in construction are 
determined. The peculiarities of concluding labor contracts in construction are outlined. 
The analysis of theoretical sources provided the basis for substantiation the conclusion about 
the civil nature of labor contracts in construction. Their conclusion and performance are based 
on private principles of contract law.

Key words: construction contract, functions of contract, prerequisites of construction 
contract conclusion, legal nature of construction contract.


