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КОНТРАКТИ НА СПІЛЬНЕ ВИКОНАННЯ  
ПРОЕКТУ ЗА ДЕРЖАВНОЮ УЧАСТЮ

Abstract. The types of contracts, the ways of pricing and selec�on of contractors in design and 

construc�on, their influence on efficiency of investment and construc�on projects are examined. 

Special a�en�on is paid to the contracts on Integrated Project Delivery – IPD and establishing of 

their elements in Ukraine in public financed projects. It is demonstrated how together with Building 

Informa�on Modeling (BIM) through teamwork beginning from designing, new opportuni�es for 

the effect are opening for all par�cipants of investment and construc�on process. A comparison of 

tradi�onal Design-Bid-Build (DBB) scheme with IPD is carried out. The reason of par�cipa�on of the 

customer construc�on and facility experts in project team is shown, as well as opening of contractors 

technical and economic informa�on, design of facili�es opera�on is made. The conclusion about 

the possibility of refusal of mandatory tender for design and construc�on is proposed. 

Keywords: project contract, par�cipants, investment and construc�on process, design, cost, effect.

Вступ. Економічне майбутнє України пов’язане з активізацією інвестиційних процесів, зокрема, 

реалізацією масштабних проектів при співпраці держави з іноземними інвесторами. Разом з тим, 

організація підготовки та реалізації в Україні інвестиційно-будівельних проектів на об’єктах з частковим 

державним фінансуванням через систему державних закупівель характеризується примітивністю 

договірних відносин, необхідністю використовувати викривлену ресурсно-кошторисну та недостатню 

цінову інформаційну бази1. Це, з управлінської точки зору, робить специфічним і відносно незручним 

діяльність іноземних партнерів у країні, не кажучи про проблематичність визначення і забезпечення 

ефективності проектів. 

У той же час відомо, що у розвинених країнах різноманітність та гнучкість взаємовідносин 

учасників проектування і будівництва, завжди дозволяє знайти варіант, який найкраще відповідає 

індивідуальним потребам кожного замовника-власника та особливостям кожного проекту, досягти 

високого рівня ефективності інвестицій у проекті в цілому, зокрема для усіх сторін, у тому числі, для 

держави.

Існує кілька загальних факторів, які безпосередньо впливають на вибір типів контракту і ціни між 

основними учасниками – замовником, проектувальником та підрядником: необхідність дотримуватися 

обмеженого бюджету, вкластися у строки за графіком, забезпечити бажану окупність об’єкту інвестицій, 

здійснити ефективний процес проектування, аби отримати якісний набір документів для будівництва 

та подальшої експлуатації, оцінити та розподілити ризики – все це з оцінкою рівня знань власника для 

самостійного управління або додаткового залучення до складу учасників професійних консультантів 

та менеджерів. Відповідно набули поширення кілька альтернативних схем контрактів, які з деякими 

відмінностями розглядаються і систематизуються у різних зарубіжних та вітчизняних літературних 

джерелах. 

Так, Американська асоціація менеджерів будівництва (Construction Management Association of 

America – CMAA) наводить три усталені схеми: проектування–торги–будівництво (Design-Bid-Build) 

– DBB, управління будівництвом з відповідальністю (Construction Management at Risk) – CMAR і 

проектування-будівництво (Design-Build) – DB, а також нову схему спільного виконання проекту 

(Integrated Project Delivery) – IPD. Інші варіанти контрактів вважаються похідними від основних2.

Перша схема вважається традиційною – з послідовними фазами проектування, закупівлі робіт 

та послуг підрядників, будівництва – і широко та повсюдно використовується в Україні. Друга схема 

відрізняється тим, що передбачає участь менеджера будівництва не тільки як консультанта замовника на 

1 Постанова про загальні умови укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві 2005 
(Кабінет Міністрів України). Офіційний сайт Верховної Ради України. <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/668-
2005-п/page>.
2 An owners guide to project delivery methods (2012). McLean: CMAA. 
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стадіях проектування та будівництва, але і як приймаючого на себе ризики при виконанні будівельних 

робіт, подібно генеральному підряднику, з веденням договорів субпідряду тощо. Іноземним інвесторам 

потрібно знати, що CMAR не є поширеним в Україні, особливо стосовно державних об’єктів, 

сприймаючись як додаткові витрати на управління. Третя схема (DB) поєднує за одним договором 

проектування (архітектурні та інженерно-проектні послуги) із будівництвом. Суміщення проектування 

з будівництвом іще з радянських часів застосовувалося і віталося у вітчизняній практиці з метою 

скорочення строків введення об’єктів в експлуатацію. 

Новітня форма взаємовідносин сторін і відповідні контракти IPD, на відміну від двох попередніх, 

передбачають співробітництво між основними учасниками – замовником, проектантом і будівельником,  

так що ризики, відповідальність і зобов’язання управляються спільно і розподіляються між ними3. 

Кожен з цих методів здійснення проектів відповідає різним інтересам і різному рівню ризику 

замовника-власника. Як правило, у зарубіжній практиці рівень контролю у власника має корелювати 

з рівнем ризику, і ці рівні, як правило, мають зворотну залежність стосовно ризику та рівня контролю 

підрядника.

Фахівці відмічають, що жоден з цих трьох методів не може бути підходящим для усіх проектів. 

Для кожної ситуації будуть існувати переваги і недоліки використання того чи іншого методу. Тому 

замовник-власник, наприклад, держава, повинен ретельно оцінювати свої вимоги до проекту, цілі 

та потенційні проблеми і знаходити найкращий варіант. Враховуючи складність і масштаб сучасних 

проектів, існує, однак, думка, що у багатьох випадках стає доцільним залучення фахового менеджера, 

тобто використання ідеї другої схеми CMAR (CM-GC) у поєднанні з іншими схемами, чого слід 

добиватися від державного партнера, інвестуючи в Україні. 

На це вказують і вітчизняні дослідники, критикуючи контрактну систему. Зокрема О.В. Бугров та 

О.О. Бугрова, пропонують для застосування власну розширену класифікацію з шести схем4:

1) традиційний контракт DBB;

2) поєднання схем DB та CMAR, тобто проектно-будівельний контракт із залученням 

менеджера;

3) контракт з архітектором (фактично, менеджером) на поетапне проектування і будівництво, 

оминаючи генпідрядника;

4) схема поетапного девелопменту, де увага зосереджена на функціях консультантів та менеджерів  

на різних етапах розробки проекту;

5) управлінський контракт з генпідрядником;

6) контракт з менеджером проекту.

Наведені ними схеми при аналізі показують, однак, що є комбінаціями наведених вище перших 

трьох типів контрактів. Разом з тим, запропонована О.В. та О.О. Бугровими класифікація, на жаль, 

оминає варіант спільного виконання проекту – IPD, який, на нашу думку доцільний і у деяких випадках 

навіть необхідний в умовах України.

Поряд з вибором типу контракту постає необхідність вибору схеми визначення ціни. Відомо, що 

усі типи контрактів, як правило, потрапляють в одну з трьох схем ціноутворення: фіксованої ціни (Lump 

Sum – LS), гарантованої максимальної ціни (Guaranteed Maximum Price – GMP), або відшкодування 

витрат (Reimbursable). Ці методи не є специфічними для того чи іншого конкретного виду контрактів 

та робіт і можуть бути застосовані як до контрактів на управлінські послуги, так і на проектування чи 

будівельні роботи. В Україні в умовах інфляції контракти LS та GMP мало прийнятні, тому застосовується 

переважно третя схема, яка, однак потрапляє під вплив негнучкості бюджетного фінансування. 

Очевидно, що у цьому випадку бажано мінімізувати відхилення від проектного кошторису, особливо у 

сторону збільшення, що якраз і можливо досягти у IPD-контрактах.

Наступним кроком організації проекту є прийняття рішень при виборі надавача послуг або 

виконавця робіт: з огляду на ціну, якість або їхню комбінацію, що також не є специфічним для різних 

проектів та видів контрактів. В Україні домінує абсолютно хибна система орієнтації на нижчу ціну 

усупереч якості. Контракт на спільне виконання проекту дозволяє ліквідувати цей недолік.

Таким чином, кожен проект є унікальним і для кожної ситуації існує оптимальний спосіб взаємодії 

учасників через тип контракту, метод визначення ціни та спосіб вибору підрядника. 

3 Ballobin, K. (2008). New standard contracts for integrated project delivery: an analysis of structure, risk, and insurance. 
Chevy Chase: Victor O. Schinnerer & Company, Inc.
4 Модельний контракт МТП для великих проектів «під ключ» (2014). Київ: Асоціація «ЗЕД», 5-12.
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Мета та завдання статті – розглянути новітню схему взаємовідносин учасників інвестиційно-

будівельних проектів через контракт (контракти) на спільне виконання проекту і можливості 

запровадження елементів IPD-контрактів в Україні у проектах з державним або спільним з державою 

фінансуванням.

Виклад основного матеріалу. У традиційних схемах контрактних відносин ролі учасників чітко 

визначені за послідовністю процесу: архітектор або інженер відповідають перед замовником за розробку 

проектної документації, підрядник – за будівництво, технологію і якість, замовник – за оплату. 

У процесі отримання контракту з замовником при горизонтальних конкурентних відносинах між 

виконавцями домінує їхня орієнтація на прибуток як різницю між ринковою ціною та індивідуальними 

витратами. Передбачається, однак, що ринкові ціни, як, наприклад, у США, є відкритими5, а 

індивідуальні витрати – ні. У таких умовах факторами виграшу на торгах та джерелами прибутку 

підрядника є вдосконалення технології і організації робіт, наприклад, для скорочення вартості і ціни. 

Відтак оновлення інформації про ринкові ціни створює противитратний механізм у галузі за рахунок 

поповнення баз даних «виграшними» на тендерах цінами підрядників, що і впливає на загальний рівень 

ринкових цін, технологічність та якість. На жаль, однак, що фактичні витрати виконавців та якість 

залишаються «чорним ящиком».

На противагу цьому, розглянемо IPD-контракти і проаналізуємо, що відбуватиметься з ролями 

учасників, їхнім прибутком і вартістю, коли сторони обиратимуться за неціновими критеріями перед 

початком проекту і стануть сприяти інвестиційному, архітектурно-будівельному проектуванню та 

будівництву своїми знаннями та досвідом, а відтак замовник отримає досконаліший у будівництві і в 

експлуатації об’єкт. 

На відміну від названих вище контрактів 1-го та 5-го типу, що реалізуються з максимальним 

інтересом для підрядників, на наш погляд, саме IPD-контракт позбавляє їх таких привілеїв і справедливо 

виводить на перше місце інтереси замовника. Це особливо важливо для умов України, де вся система 

економічних відносин у будівництві переважно обслуговує інтереси приватних підрядників, часто 

всупереч інтересам державних замовників.

 Спільне виконання проекту є відносно новим явищем у взаємостосунках учасників інвестиційно-

будівельного процесу, навіть у таких країнах, як США та Велика Британія, де контрактні відносини 

традиційно були і є найрізноманітнішими та досконалішими. У значній мірі це пов’язано з можливістю 

використання у цих країнах при IPD-контрактах новітніх програмних продуктів, засобів інформаційного 

моделювання будівель (Building Information Modeling – BIM)6 та відкритих інтегрованих баз даних про 

просторові, техніко-економічні (у тому числі, експлуатаційні), а також екологічні характеристики і 

вартості використовуваних матеріалів, виробів та конструкцій7. 

Американський інститут архітекторів (American Institute of Architectures – AIA) надає наступне 

визначення контракту на спільне виконання проекту: IPD об’єднує людей, системи, бізнес-структури та 

практику у процес, який пов’язує таланти та ідеї усіх учасників, аби зменшити втрати та оптимізувати 

ефективність на всіх етапах проектування, виготовлення (матеріалів, деталей і конструкцій) та 

будівництва8. 

Крім фінансового ефекту для окремих господарських суб’єктів, хочемо звернути увагу на суспільне 

значення нового типу контрактів. В останні роки ВІМ у цих країнах нормативно впроваджується 

передусім у державному секторі зі встановленням конкретних цілей та задач. Так, уряд Великої 

Британії, ставить задачу до 2025 р. скоротити на 33% вартість життєвого циклу об’єктів, на 50% терміни 

будівництва і на 50% – атмосферні викиди9. Тому можна вважати, що контракти на спільне виконання 

проектів та інструментарій інформаційного моделювання будівель у сукупності формують новітній 

підхід до комплексного управління інвестиційно-будівельно-експлуатаційним процесом в інтересах 

замовників та власників об’єктів, передусім – державних, що розцінюється фахівцями як справжня 

революція у галузі, пов’язана з розвитком інформаційного суспільства. 

5 Николаев, В. (2011). Информационное и нормативно-методическое обеспечение анализа жизненного цикла 
капитальных инвестиций. Формування ринкових відносин в Україні. Київ: НДЕІ Мінекономрозвитку і торгівлі. 9, 88-93.
6 Талапов, В. (2011). Основы BIM: введение в информационное моделирование зданий. Москва: ДМК Пресс.
7 Пакидов, О. (2010-2014). Видение «практика прошлого столетия» на информационное моделирование 
строительства. Москва – Набережные Челны: Acceleration.
8 Integrated project delivery: a guide (2007). AIA National/ AIA Californian Council, 2.
9 Industrial Strategy: government and industry in partnership. Department for Business Innovation & Skills. First 
published 6 August 2013. <www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/ attachment_data/file/210099/bis-13-955-
construction-2025-industrial-strategy.pdf>.
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Революційність полягає, на наш погляд, не стільки у новітніх інформаційних можливостях, скільки 

у тому, що ці можливості як засоби та інструменти управління призводять до переосмислення джерел 

ефективності і зміни механізмів пошуку та отримання ефекту учасниками проектів. У доповнення, 

чи навіть на противагу нібито досконалому ринковому механізму цінової конкуренції при боротьбі 

за контракт, новітній механізм має у своїй основі взаємодію сторін у відкритому пошуку резервів 

ефективності у самому об’єкті, передусім за рахунок:

– вибору найбільш раціональної архітектурної, конструктивної та організаційної його схеми і 

технології спорудження;

– зменшення відходів, втрат і переробок у процесі будівництва;

– скорочення строків будівництва;

– скорочення енергоємності на всіх стадіях – від виробництва матеріалів, будівництва і до 

експлуатації та ліквідації включно. 

Такі резерви спрацьовують як на стадії будівництва, так і у процесі експлуатації, але важливо, 

що більша частина з них можуть бути виявлені у процесі проектування, на ранніх його стадіях, за 

умови участі замовника – майбутнього власника, який експлуатуватиме об’єкт, підрядника, а можливо 

і виробників матеріалів та конструкцій. 

Знайшовши спільно такі резерви, наприклад, порівняно з ринковою вартістю за згаданими вище 

збірниками цін у будівництві, може йти мова про розподіл та перерозподіл ефекту між учасниками за 

взаємною згодою або за рекомендаціями незалежних консультантів.

На рис. 1 у верхній частині подана схема, яка пояснює економічну сторону отримання ефекту у 

IPD-контрактах. За даними зарубіжних джерел, існує залежність між тим, на якому етапі проектування 

відбувається пошук ефектів у вартості будівництва та експлуатації, витратами на такий пошук при 

внесенні змін у проект та їхньою окупністю. Так, порівнюючи традиційну схему з IPD-контрактом, 

видно, що з певного моменту, особливо після виготовлення робочої документації, її переробка стає 

неефективною порівняно з відповідними витратами. Так, якщо окупність витрат на вдосконалення 

проектних рішень на стадії робочої документації складає 25%, то на передпроектній стадії досягає 

200%. Ураховуючи, що традиційна схема контракту передбачає участь підрядника (відповідь на 

питання – хто?) після виготовлення робочої документації (нижня частина рис. 1), стають зрозумілими 

як економіка та ефективність IPD-контракту, так і принципова неможливість отримання такого ефекту 

у традиційній та інших схемах. 

Рис. 1. Порівняння традиційної схеми та IPD-контракту  

Джерело: побудовано автором з використанням роботи 2 , с. 21-22
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IPD-контракт, у правовому сенсі, вимагає або багатосторонньої угоди між основними учасниками 

– принаймні, замовником (власником), проектантом і генпідрядником, а також субпідрядниками і 

консультантами, або укладання кількох тісно взаємопов’язаних контрактів.

Винагорода для сторін у IPD, крім власника, як правило, складається з трьох компонентів: 

відшкодування витрат, винагорода при досягненні встановлених нефінансових цілей проекту та 

грошовий стимул для поліпшення узгоджених цільових показників вартості. 

В ідеалі всі витрати сторін мають являти собою «відкриту книгу», а всі види компенсації витрат, 

стимули і цілі мають бути погоджені командою і включені до контрактів заздалегідь. Оскільки вся 

команда повинна мати спільні погоджені цілі, IPD вимагає від інвестора-власника визначити основних 

гравців у команді на як можливо ранньому етапі, ідеально – на передпроектній стадії і до ТЕО. Це 

також відрізняє IPD від інших контрактів.

Тому IPD вимагає від власника більшої відповідальності за вибір членів команди, що може бути 

засноване не стільки на визначенні початкових витрат на проектування і будівництво, скільки на довірі 

і бажанні оптимізувати загальні витрати життєвого циклу. Контракт має бути побудований навколо 

цільових видатків для всіх елементів проекту і досягнення невартісних цілей проекту.

Тож, найпоширенішим методом укладання IPD-контрактів є типовий договір «вартість плюс» 

на основі стимулювання. Процес відбору, як правило, базується на критерії кваліфікації виконавців і 

їхньої схильності до відкритості і партнерства. Обрана команда приступає до передпроектної стадії і 

разом створює і погоджує цільову вартість проекту, графік та цілі, інших важливих учасників (і терміни 

вступу) та інші засади контракту. 

Роль менеджера будівництва у IPD схожа на роль представника інтересів власника в інших 

формах контрактів, незалежно від того, чи належить менеджер до персоналу власника, чи він є третьою 

стороною. Але на додаток до цього, успішні IPD-команди вимагають від менеджера будівництва ролі 

інтегратора і лідера. Ця роль буде охоплювати початкове управління командою IPD, розробку планів для 

виконання, а потім керування виконанням поточних завдань, таких як рекомендації по оплаті рахунків, 

вирішення спорів, інших проблем. Тобто, менеджер як представник власника, може не бути, а може 

бути стороною IPD-контракту. Якщо відігравати роль інтегратора, як правило, менеджер будівництва 

повинен бути учасником угоди, брати на себе частину ризиків і винагороди. 

Окремо слід розглянути залучення менеджерів до контракту, де замовником виступає держава. 

Справа в тім, що держава-замовник бере участь у контракті у двох ролях: замовника будівництва і 

довгострокового користувача об’єкта. Це, на нашу думку, робить доцільним участь у проектуванні двох 

державних менеджерів-консультантів: одного – з будівництва, іншого – з експлуатації (англ. – Facility 

Manager).

Слід підкреслити, що ідея спільного пошуку ефекту разом з можливістю багатостороннього 

контракту логічно приводить замовника до звернення більшої уваги на стадію експлуатації, де 

формується основна частина витрат життєвого циклу об’єкту і всі його доходи чи вигоди10. 

Висновки та перспективи подальших розвідок. Одним з найважливіших рішень, прийнятих 

будь-яким інвестором, власником, замовником є вибір типу контракту на виконання проекту. При 

цьому враховуються кілька чинників, серед яких управлінські можливості та досвід самого замовника 

у будівництві та експлуатації. Часто залучення кваліфікованих менеджерів може істотно допомогти у 

розробці проекту, а консультантів – у прийнятті рішення про методи його здійснення.

Новітні контракти на спільне виконання проекту, особливо у сукупності з інформаційним 

моделюванням будівель за рахунок командної роботи, починаючи з ранніх стадій проектування, 

відкривають нові можливості для отримання ефекту всіма учасникам інвестиційно-будівельного 

процесу. 

Попри інформаційні та юридичні складності, існує можливість запровадження в управління 

інвестиційно-будівельними проектами в Україні IPD-контрактів або їхніх елементів, таких як командна 

робота та орієнтація на експлуатаційні вигоди замовника, особливо – державного. 

Це означає доцільність залучення до проектної команди з боку замовника фахівців з будівництва та 

експлуатації, можливість відмови від обов’язкових тендерів на проектування і будівництво, корисність 

відкриття підрядниками і накопичення у базах даних техніко-економічної інформації, необхідність 

розроблення у проектах не тільки будівельної, але й експлуатаційної частини.

10 Ніколаєва, Т. (2015). Державне та комунальне нерухоме майно: об’єкти управління вартістю життєвого циклу. 
Комунальне господарство міст: Науково-технічний збірник. Серія «Економічні науки». Харків: ХНУМГ.
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